
                                                                         Rødovre d. 21. aug. 2020 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  16 juli 2020 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen og John Johnson 
Afbud:  Jens Spelmann    
 

1 Godkendelse af referat fra mødet d. 28. maj 2020  
 Referatet godkendes,   

  
 

2 Korrespondancer: 
 Johan: 
 Johan har sendt mail til Finn Møller teknisk afdeling med cc til Georg  Hübschmann 
 angående Lis og Johans besigtigelse af Rødovrevej, foranlediget af Svend 
 Hansens utilfredshed med trafikale forhold på Rødovrevej. Johan har modtaget 
 uddybende svar fra Finn Møller og essensen af disse svar er sendt videre til Svend 
 Hansen.  
 Herefter har Svend Hansen stillet yderligere spørgsmål ang. vejsensorer. Johan har 
 svaret, at vi ikke har kendskab til disse og anbefalet at kontakte kommunen herom. 
  

3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er under budget 
 Udgift på grillkul på kr. 40. 
 I år betaler kommunen alle udgifter i forb. med indkøb af sprit. 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Værksted endnu ikke åbnet. 
  
 Turudvalg: 
 Ved kommende turplanlægningsmøde skal præciseres for turlederne at aftalte ture 
 skal gennemføres. 
 
 Trafikudvalg:  
 Se Johan's korrespondance. 
    
 Lokaleudvalg: 
 I forbindelse med klargøring af lokaler til åbning indkøber Lis diverse og John 
 ordner toiletter. 
 
  



5 Eventuelt   
 Johan orienterer om kommunens planer om ny cykelstrategi hvor der ønskes input 
 med ideer fra borgerne, de ansatte i kommunen, interesseorganisationer og 
 erhvervslivet. 
 Johan og Lis laver mail til medlemmerne ang. ovenstående. 
 
 Birger Madsen er i egenskab af kasserer modtager af nyt fra kommunen. 
 
 Birger har bedt om at få tilsendt alle referater fra kommunen. Relevante referater 
 videresender han til hele bestyrelsen. 

 
6 Supplerende dagsorden 
 Jens A. har fundet det nødvendigt at udsende supplerende dagsorden da; et medlem 
 af bestyrelsen gennem lang tid ikke har fulgt foreningens vedtægter, som lyder: 
 
 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i 

 overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Rødovre kommunes retningslinjer. 

  
 Bestyrelsen har ved afstemning besluttet at løse problematikken ved at udnævne Lis 
 Jakobsen som ny sekretær 
 
 

7 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 17. september 2020  kl. 19. 
 Lis tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


