Albertslund den 28. november 2005

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2005
Til stede:
Afbud:

Birger M adsen, Jens Andersen, Henning Liljendahl, Flemming Nielsen og Jørgen Behrens
Jesper Wang Larsen

1 Godkendelse af referat fra forrige møde
Jørgen mente ikke det var værkstedsudvalget, men derimod afdelingen som helhed, der stod for glögg
og æbleskiver 28/11. Henning mente ikke det var Amtsgruppen, men derimod Amtet, der havde taget
forskud på nedlæggelsen af amterne. Birger rettede restbudgettet fra 5.860,- til 5.950,-.

2 Post Modtaget
DCF: Lokalblade (De andre afdelinger udsender blad 2 og 3, hvor vi er nået på nr. 4)
DCF: Jubilæumsskrift (Henning har fået en stak til omdeling blandt de aktive)
DCF: Invitation til VCTA 2006
Dansk Røde Kors: Tilbud om samarittervagt (Vi har tidligere brugt dem til Tour de Rødovre)
M ånedsbrev - direktøren stopper
Aktivcyklisten på papir - Jørgen får den fra Rømersgade

3 Post sendt
Intet

4 Økonomi
Vi har indtil 24. november brugt 6.590,- af årets budget på 11.770,- kr. Restbudget er 5.270,- kr.
7. januar 2006 er sidste frist for at aflevere regninger for ting købt i 2005 til Birger.

5 Udvalg
Værkstedsudvalg:
Turudvalg:

Amtsgruppeudvalg:
Trafikudvalg:
Bladudvalg:

Vagtplan for foråret blev omdelt. Alt på værkstedet skal mærkes med navn
inden 1/2 2006. Herefter vil ikke mærkede ting blive bortskaffet.
Turplanlægningsstatus: Foreløbig turplan for 2006 blev omdelt. Her mangler
tekst til en del af dagturene. I forbindelse hermed skal Aktivlisten opdateres da
én turleder har stoppet og to er kommet til. Henning kontakter Birgit for at få
gældende Aktivliste.
Her sker ingenting. Amtet har taget forskud på den kommende nedlæggelse af
amterne.
Vi tæller ikke lygter i år.
Næste lokalblad omdeles eller udsendes i starten af marts, således at Finn's tur
12. marts bliver annonceret 8 - 10 dage før den finder sted.

6 Landsmøde 2005
Henning, Jens og Flemming havde været til landmøde. De var meget imponerede over, hvor få der
skulle til for at få landsmødet til at fungere fint.

7 Eventuelt
De to næste møder:

Blev aftalt til torsdag den 26. januar 2006 kl. 19.00
og torsdag den 2. marts 2006 kl. 19.00.
reff. Flemming

