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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (11. oktober 2021) 
Godkendt med bemærkningen om, at der stod forkert dato i indkaldelsens dagsorden. 

(Der stod 6. oktober….). 

 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

Peter havde i sit fravær sendt os em mail med de oplysninger, han ville have omtalt på mødet. Det meste 

er nyt fra Grønt Råds møde, så det refereres under dette punkt. Men en anden vigtig sag er: 

• Lis Jakobsen (rødovreafdelingens formand) har sendt mail til flere afdelinger om, at hun agter at gøre 

et nyt forsøg på at få forbundet til at bevilge penge til et turkatalog. Det vil hun gerne have vores ac-

cept til. Bestyrelsen bakker fuldt og helt op om dette tiltag. 

Vi i BMS mener nemlig også, at Hovedbestyrelsen – i kraft af deres afslag på vores oprindelige an-

søgning – ikke er helt i trit med, hvad der virker bedst mht. at få nye cyklister med i vore arrange-

menter, og dermed interesseret i cykelsagen. Peter svarer Lis Jacobsen. 

 

B. Kassereren 

• Vi har 1800 kr. på kontoen. 

• Vi har også et beløb på 5000 kr., som oprindeligt var øremærket til jubilæumsarrangement i 2020 

(vort 25 års jubilæum). Det satte coronaen imidlertid en effektiv stopper for, at vi kunne afholde. Be-

løbet blev derefter overført til 2021, hvor vi som bekendt heller ikke har haft mulighed for at holde 

noget. Susanne spurgte, om vi skulle søge om endnu en overførsel, så vi har muligheden i 2022. Det 

besluttede bestyrelsen, at vi skulle. 

• Susanne har undersøgt mulighederne for at oprette en MobilePay konto i afdelingen, til brug til de 

arrangementer, hvor vi opkræver et penge. F.eks. til kaffe m.m. Det vil dog koste os 49 kr. pr måned. 

En bedre – og gratis – løsning vil være at oprette en ”Box” hver gang vi skal modtage penge i forb. 

med et arrangement. De vil være nemt for Susanne at udskille det fra den øvrige økonomi. 

 

C. Øvrige 

• Frode spurgte, om vi skulle kræve coronapas af deltagerne til vort julearrangement. Det diskute-

rede vi videre om under punkt 6. 

 

4. Orientering fra Grønt Råd (bed Peter og Gert) 
Peter havde sendt nogle fakta cykelmæssigt interessante fra Grønt Råds møde: 

• Der er afsat 0,5 mio. årligt til cykeltiltag, 

• 0,3 mio. til cykelstativer ved stoppesteder. 

• 2 mio. til asfalt. 

• Der findes der 30 mio. til asfalt generelt på budgettet, hvoraf nogle kan bruges på cykelstier. 

• Cykelstativer i Gågaden bliver etableret indenfor det nuværende budget. 
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5. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

A. Værkstedsudvalget (Frode, Carl-Erik, Gert, Lejf, Peter) 

• Intet nyt. 

 

B. Infoudvalget (Peter, Helge, Karin) 

• Intet nyt. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Overvejer stadig (afventer bl.a. Rødovreafd. forsøg på at skaffe økonomi til et fælles turkatalog) 

 

D. Trafikpolitisk udvalg (Gert, Carl-Erik, Lejf, Peter, Thomas) 

• Intet aktuelt nyt. 

 

6. Juletur søndag d. 12. december 
Planlægning af arrangementet. Herunder også, hvilke eventuelle restriktioner, den tiltagende coronasmit-

te forventes at kunne give. 

• Pga. coronasituationen vil det være os, der serverer gløgg og æbleskiver m.m. for gæsterne, iført 

engangshansker.  

• Vi sørger for håndsprit. 

• Vi omrangerer vores pakkespil således, at terningerne undgås, og der ikke bliver så meget renden 

rundt efter pakker. Gert har en løsning på mobilen. 

• Frode, Carl-Erik og Susanne møder senest kl. 13:00 i værkstedet til bordopstilling, opvarmning 

af gløgg, m.m. Susanne og Peter foretager indkøb. 

• Vi skal regne med 25-30 deltagere. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag d. 07.02.22, kl. 19:30, i værkstedet. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

Søndag d. 12.12.21, kl. 13:00 – 17:00: Juletur (se pkt. 6). 

Lørdag d. 01.01.22, kl. 10:00 – 12:00: Godmorgentur. 

Søndag d. 27.02.22, kl. 10:00 – 13: 00: Fastelavnstur, som slutter med tøndeslagning ved værkstedet. 

Mandag d. 07.03.22, kl. 19:30: Bestyrelsesmøde. 

Mandag d. 21.03.22, kl. 19:30: Generalforsamling. 

 

 

8. Eventuelt 
Intet under eventuelt. 


