
 Albertslund den 18. juli 2014 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. juli 2014 
 Til stede: Flemming Nielsen, Jens Andersen, Johan Knudsen og Lis Jakobsen 
 Afbud: Birger Madsen 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet 28. maj 
 Referat fra 15. juli blev godkendt med en enkelt rettelse "Tilbage til resten af året" skulle 

rettes ned fra 10.365,- kr., til 10.177,- kr. 
 
2 Post Modtaget 
 Jens har fået en forhåndsorientering om, at der indkaldes til møde om supercykelstierne til 

efteråret. 
 Lokalbladene meddeler, at broerne på Vestvolden over Jyllingevej og ved Brønbyøster 

Station vil være klar i sommeren 2015. 
 Supercykelstien gennem Rødovre skal have erstattet SF-sten med asfalt. 
 
3 Post sendt 
 Intet. 
 
4 Økonomi 
 Udgifter fra 28/5 til 16/7 udgør 411,25 kr. Fordelt med mødeomkostninger på 45,- kr., gebyr 

på 75,- kr., lokaler 10,- kr. og bladdrift på 281,25 kr. Tilbage til resten af året er 9.766,- kr. 
 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Efterårets vagtplan er fastlagt med Johan, Jens Andersen, Jørgen, 

Henning og Jens Spelmann som værkstedsledere frem til 17/11. Årets 
sidste værkstedsaften 24/11 klare Lis og Flemming. (Det drejer sig om 
indkøb og fremstilling af glögg og æbleskiver). 

 Turudvalg:  Søndag den 15/6 deltog 210 i Store Cykeldag. Ca. 205 var tilfredse, de 
sidste ca. 5 var utilfredse fordi ruten ikke var tilrettelagt til uhindret 
transport med ladcykler og anhængere. Næste år ændres ruten, så 
snævre bomme undgås. 

 Trafikudvalg:  Johan og Lis ser på fodgængerfelt ved Damhuskroen. 
 Bladudvalg:  Næste blad kommer i august med blandt andet med dato for 

turplanlægningsmødet 20. november kl. 19.00. 
 Lokaleudvalg: Birger og Jens ser på papirer, der skal smides væk. Johans plan for 

varme i månederne oktober, november og december indeholder 
værkstedsaftenerne i oktober og november øl/portvinssmagning 4/10, 
bestyrelsesmøde 13/11, turplanlægning 20/11 og julefrokost 6/12. Den 
gamle computerskærm med tastatur og mus blev fjernet. Der blev aftalt 
rengøring på værkstedet 25/9 fra kl. 10.00, efter et par timer er der 
spisning og herefter bestyrelsesmøde. 

 
6 Næste møde 
 De to næste bestyrelsesmøder er som nævnt ovenfor 25/9 og 13/11. 
 
 ref. Flemming 


