
                                                                         Rødovre d. 23. feb. 2020 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  6.  februar 2020 
Til stede:        Birger Madsen, , Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og Susanne Sindberg 
Afbud: Flemming Nielsen og John Johnson   
 

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

  
 

2 Korrespondancer: 
 Birger: 

 18. dec. bevilligede Rødovre kommune kr. 3.850. Disse penge er nu modtaget. 
 29. dec. 2019 sendte Birger ansøgning til Rømersgade om tilskud på 3.850 kr. 
 Yderligere har Birger d. 28. jan. mailet udfyldt ny regnskabsformular. 
 5. feb. mailer Rømersgade, at de har modtaget mange ansøgninger på større beløb 
 end de kan imødekomme. Afgørelse endnu ikke truffet mht. hvor meget de enkelte 
 afdelinger kan få bevilget. 
 
 Johan: 
 Johan har haft kontakt med Hübschmann ang. den mørke etape på cykelstien ud for 
 Rødovrevej 420, og har medsendt billeddokumentation. 
 Der afventes stadig svar fra Hübschmann. 
 

 Jens Andersen: 
  Jens har fået besked om det kommende seminar i Odense 7. marts. Da den nye 
 hjemmeside er på programmet, ser forbundet gerne, at de lokale webredaktører 
 deltager. 
 Jens har videresendt mailen til Henrik og forespurgt, om han kan deltage. 
  
 Jens har også modtaget mail fra Bondam, ang. at Cyklistforbundet gerne vil forære 
 kommunens kommende borgmester et årsmedlemsskab til Cyklistforbundet. 
 Lis vil forsøge at få oplyst dato og tid for den nye borgmesters reception. 
 
 

3 Økonomi 
 Det gamle regnskab for 2019 er blevet revideret og underskrevet som foreskrevet. 
 Dette års regnskab viser at vi endnu ikke har modtaget tilskud fra Rømersgade. 
 Afdelingens økonomi er under budget 
 

 



 4 Udvalg 
    
 Trafikudvalg:  
 Johan uddybede mailen tilsendt Hübschmann vedr. den mørke cykelsti etape. 
  
  

5 Eventuelt   
 
 Kommende generalforsamling:  
 Jens A. kontakter Dorthe Larsen og forbundet mhp. godkendelse af 
 vedtægtsændringerne. Vi har tidligere tilsendt vedtægtsændringerne til begge parter, 
 men har ikke fået svar på at de er godkendt, men blot at de er arkiveret.  
  
 Lis kontakter Bert mhp. dirigentrollen hvis Henning skulle blive forhindret. 
 Lis kontakter Flemming ang: 
 - ordlyden i omtalen af værkstedet i årsberetningen 
 - at årsberetningen bliver udsendt inden generalforsamlingen. 
 - om Flemming har lavet aftale med Henrik om forplejning 
  
 Lis har sendt mail til Jens Andersen 7. feb. 2020 ang. at genvalg ønskes. 
  
 

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

Ref. Lis 


