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1. Valg af mødeleder 
Frode blev valgt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (14.11.22) 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

3. Meddelelser 

A. Formanden 

• Peter har været til borgermøde om den såkaldte ”Bus Rapid Transit (BRT)”, der tænkes anlagt langs 

Ring 4, fra Ishøj til Lyngby. Han synes, projektet ser spændende ud. 

• Cykling uden alder (CUA) i Ballerup mangler aktive piloter. Derfor vil man nu gøre et forsøg på at 

hverve nye interesserede til at blive piloter (og måske få aktiveret nogle af de passive piloter), så fle-

re plejehjemsbeboere kan få glæde af rickshav-ture i omegnen. 

 

B. Kassereren 

Peter havde medbragt afdelingens regnskab til underskrivelse af bestyrelsen. De gjorde de fremmødte 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

C. Øvrige 

Ingen meddelelser. 

 

4. Generalforsamling 2023 (20. marts, kl. 19:30) 
Planlægning mm. 

Følgende er på valg: 

• Formand (2 år) Peter. 

• Bestyrelsesmedlemmer (2 år): Carl-Erik og Lejf. 

• Suppleanter (1 år): Karin og Frode. 

• Revisor og revisorsuppleant (1 år): Vakant (tidl. Thomas) og Birthe. 

• Delegerede til landsmødet 2023: Susanne og Gert. 

 

• Peter har modtaget tilsagn fra Hans Hansen om at være dirigent. 

• Peter og Susanne styrer indkøb mm. 

Bestyrelsen møder kl. 18:30. 

 

5. Orientering fra Grønt Råd (ved Peter og Gert) 

• Kommunen har afsat en pulje til højredrejningsskilte for cyklister i lysregulerede vejkryds. 

Hella Tiedemann har i den anledning opfordret os til at komme med forslag til, hvor de kan placeres. 

• Der er sat nye henvisningsskilte op langs stierne i Lautrup området. De sidder i en god højde! 

• Der er afsat en pulje på 300.000 kr., som kan søges til naturgenopretnings projekter. 
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6. Udvalgsarbejdet (forperson markeret med fed skrift) 

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

• Oprydningsmæssigt ser værkstedet stadig lidt bedre ud, efter oprydningen inden møde med vores nye 

direktør. 

Vi er et nogle stykker i udvalget, der vil forsøge at opretholde denne tilstand (som minimum), blandt 

værkstedets brugere. 

 

B. Infoudvalget (Peter, Karin) 

• Intet nyt. 

 

C. Turudvalget (Peter, Jørgen) 

• Lejf mangler tilbagemeldinger fra turlederne, så vi kan få skrevet en turliste til medlemmerne. 

 

D. Grønt Råd (Peter, Gert) 

• Se punktet ”Orientering fra Grønt råd”. 

 

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

• Der er oprettet et trafikpolitisk udvalg under Grønt Råd. Gert og Peter er med i gruppen. 

Gruppen diskuterer bl.a., om man vil anbefale afvikling af kommunens dobbeltrettede cykelstier. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde vil være et konstituerende bestyrelsesmøde. Mødedatoen for dette møde aftales 

umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

8. Eventuelt 

• Intet under eventuelt. 

 

Øvrige planlagte møder og arrangementer: 

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

 


