
 Albertslund den 1. februar 2006 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2006 
Til stede: Birger Madsen, Jens Andersen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og Jesper Wang 

Larsen 
Fraværende: Jørgen Behrens 
 
1 Godkendelse af referat fra forrige møde 
 Godkendt uden bemærkninger. 
 
2 Post Modtaget 
 Kommunen: Meddelelse om tilskud for 2006 (Vi har fået 4.000 kr., som er udbetalt) 
 Kommunen: Meddelelse om valg til Folkeoplysningsudvalget (8 medlemmer blev vagt 11. januar) 
 Kommunen: Høring om kommuneplan (For perioden 2006 - 2018) 
 Kommunen: Rettelsesblad til Høring om kommuneplan 
 Kommunen: Nyhedsbrev til foreninger 
 DCF: Opdatering af aktivlisten 
 DCF: Reception for Jens Loft Rasmussen den 3. februar kl. 15 - 17 (ny direktør) 
 DCF: TEMAMØDE i Fredericia den 8. og 9. april 
 DCF: lokalafdelingerne kan i 2006 sende op til 3 lokalblade med posten 
 DCF: Spørgeskema fra LOU vedrørende intern kommunikation (Henning sender svar) 
 DCF: Nye regler for rejserefusion (bl.a. kørsel på cykel giver nu 60 % mindre refusion) 
 
3 Post sendt 
 Henning har sendt revision af aktivlisten til DCF før 12. december 2005 
 
4 Økonomi 
 Den 24. november havde vi et restbudget på 5.270,- kr. Det var frem til 31. december blevet ændret 

til en budgetoverskridelse på 920,- kr. De 6.190,- kr. var brugt til: Medlemsarrangementer 867,- kr., 
mødeomkostninger 90,- kr., Porto og gebyrer 119,- kr., kontorhold 1070,- kr., værksted 237,- kr., 
lokaler 136,- kr. og bladdrift 3.671,- kr. Den sidste post var en overraskelse for alle. Det viste sig, at 
Rømersgade ville have, vi selv skulle betale porto til 3 lokalblade, fordi vi ikke havde søgt om 
betaling. (Birgit Cornett udsendte et spørgeskema den 4/3-2005, som vi returnerede den 26/4-2005 
med oplysning om at vi ville udsende 3 * ca. 275 lokalblade. Det er åbenbart forsvundet på vej til 
Else). Vi aftalte, at Birger kontakter Else og klarer problemet! 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Vagtplanen for foråret skal rettes, således at Hennings vagter fra 27/2 til 26/6 

overtages af de øvrige i værkstedsudvalget. 
 Turudvalg:  Hennings tirsdagsture 2/5, 20/6, 27/6 og 29/8 skal have ny turleder. Teksten til 

søndagsturene 7/5 og 11/6 skal rettes til, så det passer med alle deltagende 
afdelinger. 

 Amtsgruppeudvalg: Intet nyt. 
 Trafikudvalg:  Intet nyt. 
 Bladudvalg:  Årets første lokalblad skal være være klar i 500 eksemplarer torsdag den 23 

februar, således at det kan omdeles sammen med turkataloget nogle dage før 
Finn's vandretur den 12.marts. 

 
6 Eventuelt 
 Det tidligere aftalte møde torsdag den 2. marts blev flyttet til søndag den 5. marts kl. 13.00. På grund 

af det usædvanlige tidspunkt blev det aftalt, at indkøbe mad og drikke til mødet. 
 
 reff. Flemming 


