Albertslund den 16. oktober 2007

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2007
Til stede:
Fraværende:

Jesper Wang Larsen, Jens Andersen, Birger Madsen, Henning Liljendahl,
Flemming Nielsen og Jørgen Behrens
Birthe Hallbäck

1 Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat fra 14. august 2007. Her stod, at vi den 7/6 havde 8269,- kr. tilbage til resten af året.
Dette beløb er, hvad vi havde tilbage i budgetterede udgifter, hertil skal lægges ikke
budgetterede indtægter på 2592,- kr. D. v. s., at der i alt var 10861,- kr. tilbage til resten af året
den 7/6.

2 Post Modtaget
DCF:
Lokalblade og Cykelparkeringshåndbog
Hvidovre afd.: Efterlysning af hjælp til landsmødet (Henning og flere fra Rødovre har meldt
sig)
Hvidovre afd.: Efterlysning af hjælp til trafiklegedag (Henning har meldt sig)
Kommunen: Motionsevent 23/9
Takkebrev fra Jann Larsen: (Han fik gave fra cyklistforbundet til sin jubilæumsreception)

3 Post sendt
Intet til dette punkt

4 Økonomi
I perioden fra 7/6 til 16/8 2007 har vi haft renteindtægter på 1,02 kr. og udgifterne i perioden
har været på 656,- kr. Der er brugt 474,- kr. til bladdrift, 118,- kr. til værksted og 64,- kr. til
mødeomkostninger. Per 16/8 har vi 10.206,- kr. tilbage til resten af året.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg:
Turudvalg:

Trafikudvalg:
Bladudvalg:

Henning har købt unbraco-nøgler m.m. og Jørgen har købt bløde bakker
til skruestik i alt 118,- kr., som nævnt ovenfor. Vagtplan for efteråret er
sendt til WEB - redaktøren.
Store Cykeldag: stor succes bortset fra at skilte blev stjålet, der var ikke
mad nok til alle og Heerup museum havde ikke gratis adgang. Jørgen
var især glad for, at der deltog mange børn. Han foreslog flere
arrangementer for børn. Turplanlægningsmøde blev fastlagt til 6.
november kl. 19.00.
Intet til dette punkt.
Lokalblad nummer 3 kommer senere i august.

6 VCTA 2007
Deltagere:

Rødovre fremgang på 201 fra 518 i 2006 til 719 i 2007. På landsplan var der en
nedgang på 2500.
Regnskabet for Rødovre viser indtægter og udgifter på 11.800,- kr.

7 Landsmøde
Mødet afholdes 26., 27. og 28. oktober i Hvidovre. Henning, Jens, Jesper og Flemming
deltager. Dagsorden gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

8 Eventuelt Næste møde blev fastsat til 23. oktober kl. 19.00
reff. Flemming

