
                                                                         Rødovre d. 23. aug 2018 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  21 juni 2018    
 
Til stede: 
   Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Lis Jakobsen, 
 Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
   
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 26 april 2018 
 Referatet godkendes,  

  
 

 
2 Post Modtaget 
 Jens Andersen: 
  25 maj mail fra Jens Kvorning / Hverveudvalget: Dato for nyt møde i 
 Hverveudvalget. 
 Jens deltog ikke i det dette møde 
 1 juni mail fra forbundet ang. " Alle børn cykler ": Denne kampagne er opstartet. 
 12 juni mail fra forbundet ang. " VCTA ": Kampagnen VCTA er afsluttet 
 (Rødovre - afd. deltog ikke i denne kampagne) 
 2 mails fra Jann Larsen (Agenda - gr) via Henning Liljendahl ang henholdsvis 
 kommuneplanen for cykelstier og vedr. istandsættelse af Røde Bro på ukendt 
 tidspunkt 
 
 
 Birger : 
 1 maj fra regnskabschef Mai-Britt Andersen / Forbundet: Vores bevillingsansøgning 
 på 6.800kr er ikke imødekommet. I stedet er vi blevet bevilliget 1.800kr fra 
 Forbundet. 
 
 I den lukkede Facebookgruppe for medlemsvalgte har der været skriverier om at 
 Forbundet vælger at reducere i lokaltilskud, hvis en given lokalafdeling modtager 
 tilskud fra hjemkommunen. 
 Ovenstående skriverier har foranlediget følgende mail: 
 
 16 maj mail fra vicedirektør Trine Bielenfeldt Stjernø: Reduktion på 5.000 kr er 
 afstedkommet pga den tidligere beslutning om at papirkommunikation skal 
 begrænses og at økonomien skal prioriteres og derfor er der ej heller råd til dyr porto. 
 ? maj fra Nordea Bank: det nye juridiske hovedsæde er flyttet til Helsinki ( Finland ) 



3 Post sendt 
 Jens Andersen: 
 6 juni mail til Jann Larsen: Ved det kommende bestyrelsesmøde vil vi kigge på 
 kommuneplanen for cykelstier 
   
 Birger :  
 1 maj mail til Henrik Friis: Efterlyser udgiftsbilag på maden til generalforsamlingen 
  
 
4 Økonomi 
 Budgettet for 2018 er revideret: Posterne papir, tryk, porto/diverse er sat til o. 
 Afdelingens økonomiske råderum er lidt større end først antaget efter revideringen. 
 Vi holder os stadig inden for det budgetteret. 
  

 
 5 Udvalg 

 Værkstedsudvalg: 
 Den nye liste for efterårets bemanding af værkstedet er klar. 
 Værkstedet er begyndt at blive lidt overfyldt igen.  Jens S vil rydde lidt op. 
 Johan vil tætne hullerne i gulvet fra søjlens fastmontering. 
  
 Turudvalg: 
 Turene indtil nu er forløbet planmæssigt med store deltagerantal. 
  
 Trafikudvalg: 
 Birger vil kontakte den nuværende politiske formand for trafikudvalget mhp 
 forbedring af tunnelen under Roskildevej 
 Birger vil kontakte kommunen mhp cykelstiføringen mellem Rødovre Station og 
 Kærene. 
 Jens A vil kontakte kommunen ang problemer i krydset Korsdalsvej / 
 Fjeldhammervej 
 Trafikudvalget mødes d. 6. august kl 14 hos Lis  
  
 
 Bladudvalg: 
 Lokalblad nr. 3 & 4 vil blive samlet i et blad. 
 Om dette blad skal trykkes eller ej står hen i det uvisse. 
  
 
 Lokaleudvalg: 
 Toiletterne trænger til at få fjernet kalkbelægninger. 
 Toiletgulvet trænger til maling. Jens S vil male. 
 Johan vil kontakte skolen mhp nyt lysstofrør og nyt vindue i det store rum. 



 Johan vil kontakte Anders V Andersen mhp udendørstrapperne 
 Johan vil rykke informationsmaterialerne fra vinduerne ind på opslagstavlerne. 
  
 
 
6 Eventuelt  
 - Vi diskuterede hvordan et straksmedlemsskab kan effektueres ude i felten 
 uden at komme frem til en metode. 
 
 Vi fik ikke færdigdiskuteret hvordan lokalbladets fremtid bliver 
  - skal bladene trykkes? 
  - skal bladene håndomdeles? 
  -hvad med bladene som skal udenfor kommunen? 
  -skal vi følge forbundets beslutning om digitale blade? 
  -hvordan nu, hvor vi er underlagt persondataforordningen? 
   
 Hvordan påvirker persondataforordningen egentlig vores procedurer fremover? 
  
 
7 Diverse 
 Jens A må meget gerne videresende mails med det samme uden at vurdere 
 aktualiteten. 
 
 Jens S maler toiletgulv. 
 
 Jens S rydder op i værkstedet. 
 
 Kalkbelægninger i toiletkummen fjernes af ? 
 
 Johan lapper huller i værkstedsgulvet. 
 
 Birger kontakter den nuværende politiske formand. 
 
 Birger kontakter teknisk forvaltning mhp forbindelse mellen stationen og kærene. 
 
 Jens A kontakter teknisk forvaltning mhp Fjeldhammervej og Korsdalsvej. 
 
 Jens A undersøger hvem der er vores kontakt i forbundet. 
 
 Jens A kontakter Hybschmann ang dårlig cykelsti ved Islev kirke. 
 
 Jens S finder et toiletspejl. 
 



 Jens S sætter svejseværktøj til salg. 
 
 Johan laver udkast til vedtægtsændring. 
 
 
 
 
7 Næste møde 
 
 Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 6. september kl. 19. 
 Lis tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


