
 

Rødovre d. 01-02-2022 

 
Referat af bestyrelsesmøde mandag d.  24 januar 2022 
Til stede:        Birger Madsen, Flemming Nielsen, Lis Jakobsen, 
  Johan Knudsen, Jens Spelmann og John Johnson 
Afbud: Henrik Friis   
 
1 Godkendelse af referat fra mødet d. 16. december 2021 
 Referatet godkendes,   

  
 
2 Korrespondancer: 
   
 Lis: 

D. 17/12 sendte Birger mail til bestyrelsen om at kommuneplan 2022-2034 er til 
offentlig høring i 8 uger. 

 D. 21/12 kvitterer Hanne Hounsgaard for modtagelse af ansøgning til turkataloget. 
 D. 22/12 sender Dorthe Larsen mail med julehilsen, nyhedsbrev og årshjul 

D. 2/1 sender Lis ansøgning om tilskud til jubilæumsafholdelse. Ansøgningen 
imødekommes, og vi modtager 4000kr. Pengene sendes til sekretariatet, hvor vores 
konto er. 
D. 4/1 gør Mikkel Minor os bekendt med at den nye kommuneplan er i høring. 
Johan sender svar til Mikkel om, at vi er på forkant med kommuneplanen og takker 
ham for mailen. 

 Mikkel Minor svarer, at han er meget glad for det fyldestgørende svar. 
 
 Birger: 
 Sender mail til sekretariatet ang overførelse af jubilæumspengene samt de 500 kr, 
 der er øremærket trykning.  
 19. januar har Birger modtaget beløbene 
 20/1 ansøger Birger sekretariatet om 5200 kr til brug i år 2022. 

Desuden anmoder Birger, Hanne Hounsgaard, om kontoudtog så årsregnskabet kan 
afstemmes 

   
 
3 Økonomi 
 Afdelingens økonomi er lidt under det budgetterede ved årets udgang. 
 Dvs at ca 1000kr går retur til cyklistforbundet. 
 Jubilæumsregnskabet holdes for sig selv. 
 

 



 4 Udvalg 
 Værkstedsudvalg: 
 Første værksteds- og klubaften er 14 marts 2022  
  
 Turudvalg: 

Flemming mangler nogle detaljer til store cykeldag. Han har aftalt møde med Dorthe 
desangående. 

 Ellers er årets turprogram på plads 
  
 Trafikudvalg:  
 Johan gennemgår den seneste korrespondance med Hybschmann 
 samt svaret til Mikkel Minor 
  
 Lokaleudvalg: 
 Toiletgulvet på det gamle toilet er ordnet. Ser fint ud 
 
 Bladudvalg: 
 Hvervefolderen inklusiv årets ture skal gerne være færdig til Fastelavnsturen. 

I processen mangler, at udkastet skal godkendes i bestyrelsen, samt en pris på selve 
trykningen. Flemming vil kontakte samme trykkeri som turcyklisterne bruger, for en 
pris. 

 Hvervefolderen forsøges at bestå af et A4 ark. 
  
5 Eventuelt 
 De sidste løse ender til jubilæet afstemmes. 
  
 Generalforsamlingen d 3 marts planlægges 
 Dagsordenen og årsberetning skal udsendes i kommende nyhedsbrev. 

Indlæg til årsberetningen skal Lis modtage senest !0. februar, så årsberetningen kan 
blive godkendt på bestyrelsesmødet d 17: februar 

 Henrik spørges om han og Lis igen skal tilberede fyldte boller. 
 

Den grønne festival 28 april: Lis sender mail til Hvidovre-og Brøndby afdelingen om 
lån af cykellegerekvisitter. 

  
 
 
6 Næste møde 
  
 Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 17. feb. 2022  kl. 19. 
 John tager brød og mælk med. 
  

Ref. Lis 


