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Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19.
november 2020.
Deltagere:
Esben Skau (ES)
Poul Erik Kroll (PEK)
Finn Stokholm (FS)
Pia Olsen (PO)
Liss Schmidt (LS) (suppleant)
Torkil Petersen (TP) (referent)

Dagsorden:
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Julefrokostarrangement

Mødet afholdt for at tilbyde vores medlemmer en julefrokost, ikke som sædvanlig, men dog alligevel at
give mulighed for lidt socialt samvær i Corona’ens tegn.
Vores forslag til denne ’alternative’ julefrokost fremgår af den udsendte mail, som er kopieret og indsat
nederst i referatet.
Når PO har modtaget tilmeldinger og checket med PEK, at der er betalt, udfærdiger hun et forslag til
fordeling af de tilmeldte for de givne dage.
Bestyrelsen har planlagt at mødes mandag den 30. november kl. 12:00 på Strandvangen 54, til endelig
bekræftelse af fordelingen samt til mere detaljeret planlægning af den praktiske afholdelse af
julefrokosterne, herunder indkøb, pyntning af lokale, borddækning m.m.
TP udsender efterfølgende bekræftende mail til deltagerne, med oplysning om hvilken dato, de skal
deltage i julefrokosten, samt en oversigt over deltagerne den pågældende dag.
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Eventuelt.

Vi afventer evt. ny restriktioner/ændringer i restriktioner vedr Corona, men arbejder videre under de
nuværende betingelser.
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Næste ekstraordinære bestyrelsesmøde planlagt til: mandag den 30.11.2020.
Ishøj, den 19.11.2020.
Torkil Petersen
Sekretær

Nedenfor er indkopieret indholdet af den til samtlige medlemmer udsendte mail pr. 19.11.2020:
Til samtlige medlemmer af café 60+:

Det er Corona’en, der styrer en stor del af vores hverdag, samtidig med at julen nærmer sig med hastige skridt.
Nogle af os mødes (mere eller mindre) til klubbens 2 ugentlige cykelture, men det sociale aspekt i klublivet lader meget tilbage at
ønske, også på disse cykelture.
Bestyrelsen vil derfor gerne tage initiativ til en lidt anderledes julefrokost end tidligere, hvis der ellers er stemning herfor.
Naturligvis skal dette ske under de Corona-betingelser, som vi lever under på det tidspunkt, som julefrokosten afholdes, p.t. bl.a.
med forsamlingsforbud for mere end 10 personer, krav om mundbind når man ikke sidder ned, hyppig håndvask, afspritning med
mere!

PLAN:
Vi vil arrangere julefrokosten i vores klubhus på Strandvangen 54A fordelt over flere dage med max. 10 deltagere pr. dag.
Samtidig vil vi bestræbe os på, at man, i så stor udstrækning som muligt, kommer til at deltage holdvist, dvs. primært sammen
med dem man cykler på hold med.
Vi bestiller en Juleplatte fra Idrætscentret til en værdi af ca. DKK 150,00 og vi sørger for drikkevarer (vand, øl og snaps), og vi
sørger for borddækning med mere.
Arrangementet/arrangementerne vil blive afholdt i uge 50 / 51, fra 8. dec. til 17. dec. 2020, alle med start kl. 13:00.

For at få et overblik over hvor mange, der ønsker at deltage i julefrokosten, bedes du senest den 26. november 2020:
1.

2.
3.
4.

sende en mail til Pia Olsen: pialinne@hotmail.com og angive hvilke dage, som du har mulighed for/ønsker at deltage.
Du har mulighed for at vælge en eller flere af følgende dage i december: den 8., den 10., den 11., den 15. og den 17.
Venligst angiv SAMTLIGE de dage du har mulighed for at deltage.
Samtidig skal du sende DKK 100,00 som betaling for deltagelse til vores kasserer Poul Erik Kroll. Beløbet skal overføres
til klubbens konto: reg.nr. 9570 konto nr. 12203071.
Er betaling ikke indgået på kontoen den 27.11. morgen, går vi ud fra, at du ikke er interesseret i at deltage!
Det indbetalte beløb tilbagebetales naturligvis, hvis det ikke bliver muligt for os at få dig indpasset på en af de af dig
angivne datoer, men vi anser dette som meget usandsynligt.

Ovenstående er naturligvis skrevet i relation til de Corona-betingelser, som vi lever under i dag. Ændres disse betingelser inden
afholdelse af de enkelte frokoster, forbeholder vi os naturligvis ret til også at ændre vores plan.

På vegne af Café 60+
Torkil Petersen
Sekretær

