
 Albertslund den 17. oktober 2015 
 
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. august 2015 
 Til stede:  Birger Madsen, Flemming Nielsen, Jens Andersen, Jens Spelmann, Johan Knudsen og  
   Lis Jakobsen 
 
1 Godkendelse af referat fra mødet 8. juni 
 Referat fra 20. august blev godkendt. Det blev dog bemærket, at Jens A. og Birger skulle rydde op i gamle 

papirer og private ting skulle fjernes fra kælderen ikke var medtaget. Det gav anledning til at konstaterer, at 
Jens A. og Birger havde ryddet op i de gamle papirer. 

 
2 Post Modtaget 
 Jens A., Lis og Flemming har fået mail fra cyklistforbundet om form og tilmelding til landsmødet. (30/6) 
 Jens A. har via cyklistforbundet modtaget mail fra Københavns Kommune om motionsdag den 17. 

september. (24/8) 
 Jens A. har også fra cyklistforbundet modtaget mail om et samarbejde med Ældre sagen om cykelkurser. 

(24/8) 
 Birger har fået brev fra FinansNetBanken om, at de ikke tilbyder foreningskonti. (12/6) 
 
3 Post sendt 
 Intet. 
 
4 Økonomi 
 Af vores årsbudget på 11.507,- kr. havde vi per 24/8 brugt 2537,50 kr., således at der er 8969,50 kr. tilbage 

til resten af året. Fra 8/6 til 24/8 har udgifterne været 614,50 kr. fordelt med 29,50 kr. til cykelture, 200,- kr. 
til gaver og 385,- kr. til bladdrift. Jens S. ville købe gaver til 2 runde fødselsdage i starten af september. 

 
5 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: Johan ville købe nyt lysstofrør og kost til værkstedet. 
 Turudvalg:  Lis, Åse og Connie ville lave lagkager til 25/8. 
 Trafikudvalg:  Birger har lavet lokalplanforslag til Damhustorvet, som sendes til Svend Erik 

Pdersen og Rødovre Kommune. 
    Rødovre Lokal Nyt havde 5/8 en artikel om chikane ved Kærbyvej, det ville Lis og 

Johan undersøge nærmere. 
 Bladudvalg:  Næste blad kommer i starten af september med omtale af cykelturen 13/9 i 

samarbejde med kommunen, turplanlægning 19/11, glögg og æbleskiver 30/11 og 
julefrokost 5/12. 

 Lokaleudvalg:    Johan ville kontakte skolen om revnet glas i vindue i mødelokale. Johan mente der 
var noget galt med netforbindelsen i kælderen. Det afviste Jens S., der var tale om et 
computerproblem, som han ville løse. Johan havde opsat hylder i skab i gangen før 
køkkenet. Det blev aftalt, at der skulle gøres rent i lokalerne mandag den 26/10 fra 
kl. 10 til ca. 13, hvorefter der skulle serveres pizza og rødvin. 

 Hjemmeside:  Webmaster har fået referater på hjemmesiden, formandens telefonnummer og 
Susannes mailadresse er rettet. 

 
6 Eventuelt 
 Johan har intet hørt om Øresundstogene, han vil kontakte Bondam for at høre nyt. 
 
7 Næste møde 
 Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 20/10 kl. 13.00. Johan sørger for kager. 
 
 ref. Flemming 


