Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.9.03 Cyklistforbundet i Rødovre.
Mødt: Paul, Henning, Jens, Flemming, Jesper, Birger og Susanne. Desuden vores web-master Henrik Friis.
1. Referat fra mødet d.24.7.03 godkendt. Jens og Birger har problemer med udskriften fra Henning.
Det vil han prøve at rette.
2. Post modtaget.
Rødovre Kommune: d. 5.8. Indkaldelse til ansøgning om tilskud for år 2004. Svares inden d. 11.8.03.
Kbh. Amts Trafikudvalg: Referat fra sidste møde. Det kommer i Aktivcyklisten. En hjelm kampagne. Næste
møde er d.4.sept.
DCF.: Landsmødet ønsker en Markedsplads med ideer og aktiviteter fra Lokalafd.
DCF.: Håndbog for lokalafd. se DCFs hjemmeside inden Landsmødet.
Rødovre Kommune: Trafiksanering af område 8, Hendriksholm.
DCF.: Regning på kopier på 400kr. til lokalblad.
DCF. Lokalblade fra alle afdelinger. Gladsakse lukker sin butik.
Jens A. har modtaget en klage sendt til DSB fra Birgit Langvad, Tekn. forvaltn. angående bestilling af
cykelpladsbillet i sommertiden.
3. Post sendt.
Ingenting.
4. Økonomi.
Vi har fået 8.000kr af DCF. Vi har 10.408kr til resten af året. Vi reviderede lidt i posterne, bla.. kontorhold
blev beskåret.
Birger fremlagde et budget for 2004 på i alt 11.900kr. Vi reviderede lidt i det. Birger sender en renskrift til
Kommunen inden d. 11.9.03.
5. Udvalg.
Værksteds udvalg: ikke noget.
Turudvalg: sidste tirsdagstur er kørt, med flot deltagelse. Der har været ca. 30 med på hver tirsdagstur.
Der er endnu nogle søndagsture tilbage. D.28.9. til Pometet i Høje Tåstrup. Susanne.
Amtsudvalg: Se i Aktivcyklisten.
Trafikudvalg: Henning har deltaget i det sidste møde om Hendriksholm. Grupperne har fungeret godt.
Der er færre penge i kommune kassen, så de øvrige områder Nørrekær, Storekær osv. bliver der
bemaling i stedet for stier,? Og nogle bump spares. ”Bananer” i de øvrige områder laves om, da de er
utrygge for cyklister.
6. Diverse.
Evaluering af Toer de Rødovre:
Godt: at ruten blev lavet om, det er fint den er kortere og mere fredelig.
Skidt: Skilte blev fjernet i nattens løb før turen. Vi bør derfor have en stafet ud lige inden afgang og
kontrollere. Evt. også levende mennesker de værste steder, kryds og Flemming ville gerne stå med
madpakkerne på frokoststedet, i stedet for at de blev udleverede til folk ved starten. Lodtrækning og
Jazz var for sent i forhold til folks hjemkomst. Der manglede en højttaler til lodtrækningen.
Næste år bliver Tour de Rødovre d. 16. maj.!!
VCTA. regnskab aflagt af Henning, sendt til DCF. Brugt 14.000kr Kommunen gav 8.000kr. VCTA
6.000kr.
3.500kr i porto mv. for udsending til virksomhederne. 2.500kr til åbningsarrangement. 8.000kr til
præmier.
Aktiv weekend.
Holdes d. 8. og 9. nov. evt. i Jægerspris. Jens undersøger pris for: lørdag, frokost og aftensmad,
overnatning, søndag, morgenmad og frokost og evt. leje af et fælleslokale. for 8-10 personer. Data
sendes til Henning som skriver invitation til de aktive med frist for tilmelding mv.

7 Eventuelt:
Vores hjemmmeside er lavet af Henrik som demonstrede den. Den er nydelig og ligner DCFs
hjemmeside. adressen er www.DCF.DK/lokalnyt/roedovre. Hvis nogen har kommentarer så er Henriks
mail Henrik.Friis@12mail.dk

Næste møder:

Næste møde er d. 21. oktober kl. 19.30 på værkstedet.
Turplanlægningsmøde er d. 6. november kl. 19.00 på værkstedet.
Julefrokost er d. 6.12.03 kl. 19.00 på værkstedet.
reff. susanne

