
                                                                         Rødovre d. 13. dec. 2020  
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  26 november 2020 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Henrik Friis, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 17. september 2020  
 Referatet godkendes,   

  
 
2 Korrespondancer: 

Flemming: 
Lis fra Cyklistforbundet i Hillerød har kontaktet Flemming mhp. forespørgsel om hun skal 
ansøge Novo Nordisk site om økonomisk støtte til trykning af turkataloget. Der kan ansøges 
op til 25.000kr. Vi synes, at det er en god ide, da der endnu ikke foreligger nogen 
økonomisk bevilling. Flemming sender svar til Lis. 

  
 Johan:  

Inger Plum fra Gladsaxe har kontaktet os mhp. at der stadig mangler cykelbro over 
Jyllingevej. Johan har svaret at den kommer i 2021 
Johan fortæller om dialogmødet som Birger, Lis og Johan har været til i Teknisk 
forvaltning d 13 oktober. Et godt møde og allerede d 18 oktober modtog vi et 
fyldestgørende referat fra Georg Hübschmann 

 
 Birger: 

Har været i kontakt med Dorthe fra Kultur- og fritidsforvaltningen for at få Lis på 
plads som den nye formand. 
Birger har også sendt tilskudsansøgning elektronisk til Rødovre kommune på ½ af 
vores budget for 2021, 4550kr. 

 
 Lis: 

Har været hos Dorthe og underskrive vores ibrugtagningskontrakt af lokalerne på 
Tinderhøj. 
Lis har været på mail med den nye landsformand ang. økonomi til trykning af 
turkataloget. 
Resultat blev, at vi skal udfylde ansøgningsskema til budgetudvalget. Skema vil blive 
tilsendt. 
Lis har talt med Hanne Hounsgaard, regnskabsansvarlig i Rømersgade om 
muligheden for at have konto i Rømersgade. 

 
  
3 Økonomi 



 Afdelingens økonomi er meget under budget. 
 

 
 4 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Vores værkstedsleder havde meldt at han ønskede at stoppe. 

Jens S blev den nye værkstedsleder og overtog hermed også ansvaret for vores nøgler 
til lokalerne. 
Jens kontakter Christian mhp. om han kan tage vagter på værkstedet til foråret. Hvis 
ikke bliver det John og Jens som holder reduceret åbent. Ny værkstedsliste 
udarbejder Jens. Værkstedet åbnes først til marts. 

  
  
 Turudvalg: 
 Der har været afholdt turplanlægningsmøde. 
 Gløggaftenen vil blive afholdt med deltagelse af max. 10 personer. 

Fastelavnsturen bliver den første cykeltur i det nye år, derefter følger Per Holms tur 
til Frederiksberg Rådhus.  

 Tirsdagsturene starter midt april. 
   
 Trafikudvalg:  
 Damshussøen er åben for cyklisterne hele vejen rundt igen. 
  
  
 Bladudvalg: 
 Vi talte om eventuel udgivelse af et lille lokalblad, men der blev ikke besluttet noget. 
  
  
 Lokaleudvalg: 
 Der har været rengøringsdag. 
 
  
5 Vedtægtsændringsforslag: 

Vi talte de 5 udsendte vedtægtsændringsforslag igennem og Lis og Johan ville 
arbejde videre med dem efterfølgende 

 
 
  
6 Ny konstituering: 
 Flemming Nielsen bliver vores nye næstformand 
 
7 eventuelt: 



Sidste år blev der trykt 650 eksemplarer af turkataloget. Optimalt er 2000stk. 
Trykningen foregik i Århus via Brøndby. 
Lis undersøger hvilken pris Kailow Trykkeriet tager for 650 stk og 2000 stk, 
når der gives mulighed for bagsideannoncering. 
(Lis har modtaget tilbud og har videresendt til Flemming og Birger) 
 
Jens er med i planlægningen af cykelturistugen 2021. Vi fra lokalafdelingen i 
Rødovre, vil gerne deltage i planlægningen og med praktiske gøremål. 
 
Jens afprøver nogle nye magnetiske cykeldynamoer for Cyklistforbundet. 
Dynamoerne er tændte hele døgnet og indgår i projektet ” cykellys på 
cyklerne om dagen” 

 
 
 
8 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 21 januar. 2021 kl. 19. 
 Jens tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


