Team Ishøj Café60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. februar 2019.
Deltagere:
Peter Møller
Poul Erik Kroll
Pia Olsen (suppleant)
Torkil Petersen (referent)
Fraværende:
Tommy Bengtsen
Erik Libolt
Poul Erik Lintrup (suppleant)
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Siden sidst.

Intet behandlet her.
Husk:
Klubaften med DGI den 5.3.2019 kl. 19:00 – 21:00.
o Peter Møller har aftalt med DGI, at der tirsdag d. 5. marts 2019 afholdes et ’Go’ stil
kursus’ kl. 19:00 på Strandvangen 54A. Vi opfordrer til at alle, der har mulighed herfor,
deltager. Der udsendes særskilt invitation senere.
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Team Ishøj Café60+ Cycling
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Status på tøj

Erik Libolt har oplyst, at 20 personer har bestilt tøj, i alt 33 forskellige stykker.
Tøjet forventes leveret ultimo marts/primo april 2019.
Erik vender tilbage med hensyn til næste bestilling.
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Medlemmers brug af vores Facebookside v/Erik

Udsat til senere, da han ikke selv var til stede.
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Praktiske ting ved generalforsamlingen.

Det blev meddelt at regnskabet nu er underskrevet af revisor Sven Pantmann og at Palle Stücker er villig
til genvalg på posten som Revisorsuppleant.
Oversigten med hensyn til medlemmer på valg ved Generalforsamlingen den 21.02.2019 ser derfor
således ud:
•
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Medlemmer på valg
o I bestyrelsen er følgende medlemmer på valg: Erik Libolt, Poul Erik Kroll (kasserer) og
Torkil Petersen. Alle villige til genvalg.
o Følgende suppleanter er på valg: Pia Olsen og Poul Erik Lintrup. Begge villige til genvalg.
o Revisor: Sven Pantmann. Er villig til genvalg.
o Revisorsuppleant: Palle Stücker. Er villig til genvalg.
o Som dirigent foreslås Finn Stokholm.
o Som referent foreslås Torkil Petersen.

Eventuelt

Intet diskuteret, men her gentages forslag til ændrede Cykelhold:
o

D. 14.02.2019.
P.b.v.
Torkil Petersen

Bestyrelsen lægger op til at man fremover formelt har nedenstående 4 cykelhold. Navne
hertil? Man ser det gerne drøftet under ’Diverse’ på vores generalforsamling d. 21.
februar. Er man ikke så mange en dag slår man naturligvis nogle grupper sammen, som
det også gøres i dag. Afhængig af stemningen på generalforsamlingen ændres til vores
forslag, eller man bibeholder det nuværende set up.
▪ 17 – 20 km
▪ 20 – 22 km
▪ 22 – 24 km
▪ 24 – 26 km
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