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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (7. marts 2022) 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen (21. marts 2022) 
Referatet godkendt med bemærkningen om, at det under punktet Eventuelt omtalte  

Fællesspisnings arrangement på Posthuset ikke er d. 11. april, men d. 21. april. 

 

4. Konstituering 

A. Valg af sekretær 

Lejf blev genvalgt. 

 

B. Valg til stående udvalg (forperson markeret med fed skrift) 

Gert stillede forslag om at oprettet et nyt stående udvalg: Grønt Råd. Det blev godkendt. 

Udvalgene indplaceres i dagsordenen som følger: 

Værkstedsudvalget: Frode, Gert, Lejf, Peter. 

Infoudvalget: Peter, Karin, sekretæren. 

Turudvalget: Peter, sekretæren. 

Grønt råd: Peter, Gert. 

Trafikpolitisk udvalg: Gert, Lejf, Peter, Thomas. 

 

5. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter orienterede om, at der var indleveret et antal cykler i kommunens projekt om hjælp til Ukrain-

ske flygtninge. Han har en aftale om at gennemgå disse cyklers kvalitet med henblik på, om vi kan 

hjælpe med eventuel klargøring. 

• Peter orienterede om den kommende overrækkelse af Frivillighedsbuketten til Cykelcaféens ”kage-

dame” Lillian. Hun får den for sit store, og af os alle skattede, arrangement i hele Cykelcaféens leve-

tid (dvs. snart 10 år!!). 

 

B. Kassereren 

Kassereren oplyste om status på vore økonomiske midler: 

- 2200 kr. på kontoen. 

- 2800 kr. båndlagt til vedligehold af Rickshaws. 

- 3200 kr. båndlagt til Cykelcaféen. 

 

C. Øvrige 

• Datoen fredag d. 16. september 2022 blev foreslået til festligholdelse af vort snart stærkt udsatte 25 

års jubilæum (Coronaen kar skylden). Vi vil arbejde videre med et arrangement i kælderen. F.eks. i 

tidsrummet kl. 15:00 – 18:00. 

• Cykelcaféens 10 års jubilæum satser vi på at holde d. 5. september 2022, i Harrestrup Ådals Mad-

pakkehus. 
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6. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

A. Værkstedsudvalget (Frode, Gert, Lejf, Peter) 

• Intet nyt. 

 

B. Infoudvalget Peter, Karin, sekretæren) 

• Det blev besluttet, at sekretæren skulle være stående medlem af udvalget. Ellers intet nyt. 

 

C. Turudvalget (Peter, sekretæren) 

• Det blev besluttet, at sekretæren skulle være stående medlem af udvalget. 

• Guiden Ole på vor kommende Københavnertur skal opereres. Det er pt. uklart, om han når at blive 

frisk på cyklen igen inden turen d. 22. maj. 

 

D. Grønt Råd (Peter, Gert) 

• Intet nyt 

 

D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Lejf, Peter, Thomas) 

• Vi fortsætter med at holde fast i kontakten til mobilitetsrådgiveren Søren Fischer Jepsen i Ballerup 

Kommune. 

 

7. Fastlæggelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder, samt generalforsamling 2023 
Mandag d. 15.08.22, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde i værkstedet. 

Mandag d. 14.11.22, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde i værkstedet. 

Mandag d. 06.03.23, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde i værkstedet. 

Mandag d. 20.03.23, kl. 19:30: Generalforsamling i lokalet ved værkstedet. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 22.05.22, kl. 10:00 – 17:00: Københavnertur (se bemærkning under Turudvalget). 

Mandag d. 05.09.22, kl. 09:30 – ??: Cykelcaféens 10 års jubilæumstur. 

Søndag d. 11.09.22, kl. 10:00 – 16:00: Tur til arrangementet ”Flyvestationen på hjul”. 

Fredag d. 16.09.22, kl. 15:00 – 18:00: Vort 25 års jubilæum afholdes i kælderen. 

Søndag d. 11.12.22, kl. 13:00 – 17:00: Juletur, med gløgg, æbleskiver og pakkespil ved værkstedet. 

Lørdag d. 01.01.23, kl. 10:00 – 12:00: Godmorgentur. 

Søndag d. 19.02.23, kl. 10:00 – 13: 00: Fastelavnstur, med tøndeslagning ved værkstedet. 

 

8. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 


