
                                                                         Rødovre d. 2. dec. 2019 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  28 november 2019 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen og John Johnson 
Afbud: Jens Spelmann   
 

1 Godkendelse af revideret referat fra mødet d. 16. oktober 2019  
 Referatet godkendes,   

  
 

2 Korrespondancer: 
 Flemming: 
 13/11: Mail til Rømersgade med dato for kommende generalforsamling. Denne dato sættes i 
 bladet "Cyklister" 
 

 Johan: 
 4/11: modtaget mail fra Anders Villum Andersen angående angående løsning af 
 varmeproblemer, som han ønsker løst i rækkefølgen. 
 1-Skolens maskinmestre Michael og Lars 
 2-Kommunens maskinmester Brian Stelzner. 
 3-Anders V.A. 
 12/11: Mail til Michael med datoer hvor der ønskes varme i lokalerne. 
 
 20/11: Mail til Georg Hybschmann med bemærkninger vedrørende bl.a. vejbelysning, 
 chikaner, manglende afstribning, manglende belysning og lysregulering for cyklister. 
 

 Jens Andersen: 
  Har haft ringet til Mikael 2 gange om manglende varme i lokalerne. 
 
 Efter ny henvendelse fra Lisbet Sommer ang åbning af voldstien. 
 Sendt mail(s) til Svend Norup, Naturstyrelsen og Georg Hybschmann om hvonår broen 
 over Jyllingevej er klar. Jens fik oplyst at Hofor genoptager borearbejde feb. 20 og at broen 
 formentlig er etableret i starten af 2021. 
  
  
 

3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget 
 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 



 Ny værkstedsliste for foråret 2020 er udfærdiget af Henning. 
 
 Ønske om køb af kabelender for kr. 200 godkendes. 
  
 Jens Andersen vil sende mail til Henning med cc til Lis om at værkstedslederne selv   
 skal stå for kaffebrygning, så alle værkstedslederne ved det. 
 Sidste værkstedsmandag i forårssæsonen vil der blive arrangeret ost og vin og sidste 
 mandag i efterårssæsonen serveres gløgg og æbleskiver. 
  
 Turudvalg: 
 Planlægningsmødet gik godt og der vil komme mange ture i 2020. 
  
 Trafikudvalg:  
 Resultatet af det lille trafikudvalgsmøde er videresendt til Georg Hybschmann. 
 
 Da Jens Andersen ikke fik mulighed for at fortælle om øtilskuddet på landsmødet aftales det 
 at han i stedet sender mail herom til Rømersgade med cc til Johan inden udgangen af 2019. 
  
 Bladudvalg: 
 Nyhedsmail er udsendt for nylig.  
 Til marts sendes nyhederne på tryk. 
 Før generalforsamling udsendes mail med indkaldelse og bestyrelsens beretning. 
 
  
 Lokaleudvalg: 
 
 Resultat af John og Johans besøg hos skolens maskinmestre: 
 

16. dec. mødtes John og Johan med skolens maskinmestre Lars 
og Michael. 
Emnet var varmeudfald.  
Vi er varmemæssigt koblet sammen med salen ovenover. 
Følerboksen i vort samlingslokale t.h. for glasskabene er 
kun for temperaturovervågning. Der er altid åbent for varme, 
når vi selv åbner radiatorventilerne. Men vi SKAL huske at 
lukke dem igen. 
At der ikke har været varme i flere tilfælde skyldes 
håndværkere, som har rodet med systemet og åbenbart ikke har 
orienteret maskinmestrene. (Sikke rod). Fremover behøver vi 
ikke melde, hvornår vi er i lokalerne, og det er bare 
dejligt. 
Der er ikke den finere varmeregulering på skolen. Kun 
fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur og ingen 
natsænkning. 
Overvågningen vil kunne afsløre, hvis vi ikke har skruet ned 
for varmen, når vi ikke er til stede. 

 



 Ny rengøringsdato: 11. januar kl. 10 
 
 Johan vil spørge skolen om vi kan få malet gulvet på det gamle toilet. 
 
 

5 Eventuelt   
 
  

 
 

6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 6. feb. 2020  kl. 19. 
 Lis tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


