
 

 

Café 60+ Cycling Generalforsamling den 20.2.2020.  

 

Bestyrelsens beretning for 2019.  

En beretning er et tilbageblik over hvad der er sket i klubregi i det forgangne år.  

Vores medlemstal er særdeles stabilt. Ved årsskiftet var vi 57 aktive og 10 passive medlemmer. Hvorvidt vi 

vil være flere, har vi drøftet i bestyrelsen. Vi vil gerne være flere – men kun ”lidt” flere, for der er trods alt 

en begrænset kapacitet i vores nuværende klublokale. Hvis vi lige skal blive ved klublokalet. Der er ingen 

tvivl om at vi er glade for Strandvangen 54 A, det er nok noget af det mest optimale vi kan ønske og 

forvente. Sagen er dog – som jeg tidligere har sagt – at kommunen har købt det gamle NEXT, og er ved at 

indrette/ombygge/nedrive/ændre de eksisterende lokaler. Mange af disse ændringer er stadig på 

tegnebrættet, og efter hvad jeg har ”hørt på vandrørene” skal alle eksterne lokaler i kommunen samles på 

Vejlebrovej. Der går nogen tid, og der sker formodentlig ikke noget de første 1½ år, så det er bare med at 

nyde vores faciliteter. 

2019 har været begivenhedsrig, både cykelmæssigt og socialt: Vi har i afholdt 8 bestyrelsesmøder.  

Den 5. marts afholdt vi i samarbejde med DGI en klubaften med overskriften: ”Go’ stil på landevejen”. En 

god og velbesøgt aften, hvor Bo Wacker fra DGI både fortalte nyt, mindede os om ”noget vi vidste i 

forvejen” og måske ruskede og pillede lidt i dårlige vejvaner. 

På bestyrelsesmødet den 9. april var der enighed om, at vi kører med 4 hold i klubben. Der var ligeledes 

enighed om at stramme op på de regler der er vedtaget, både omkring kaptajnroller, valg af rigtigt hold, 

Go’ stil på landevejen osv. Alle regler kan læses på klubbens hjemmeside, og jeg kan kun opfordre til at man 

sætter sig ind i de regler, så vi alle får den optimale tur på landevejen! 

Den 4. maj og en lille uges tid frem, var 17 personer med tilknytning til Café 60+, på tur til Costa Brava. Efter 

sigende en skøn tur, og dejligt at klubtøjet bliver vist frem i udlandet. 

7 medlemmer deltog i perioden 19. – 24. maj i det sociale cykelløb Danmark Rundt, og bortset fra masser af 

regn og blæst var det en stor succes. Der blev kørt i alt 607 km, og det med et gennemsnit på mellem 22 og 

23 km/t. 

Den 27. maj deltog 10 ”piger” fra klubben i det traditionelle Lady Walk. 

Fra den 24. juni til 4. juli kørt Torkil og Jan F. Skagerrak rundt. Imponerende 1.400 km gennem Danmark, 

Sverige og Norge. 



16. juli var en flok cyklister på ”den årlige” tur til Kullen. 

26. – 28. august var der hele 34 medlemmer – og flere ville gerne have været med – der sled asfalten på 

solskinsøen Bornholm.  

Den 16.9. mødtes 24 medlemmer meget tidligt om morgenen for at drage til Mallorca. Endnu en skøn tur 

med masser af oplevelser, sol og ”ad libitum” drinks. 

1. oktober have Erik arrangeret et ”stjerneløb” for 3 hold. 30 deltog, og det var en stor succes der nærmest 

kræver en gentagelse! 

Vi havde jo bestemt ikke verdens bedste sommercykelvejr i 2019. Det var grunden til at den ”traditionelle” 

tur til Söderåsen blev udsat til i år. 

Vi er nok Ishøj mestre i sociale sammenkomster, og dem har der også i 2019 været en lang række af. 

Sommerfesten blev holdt den 9. august med 46 deltagere. 19. november tapas-aften og fortælling fra 

Skagerrak Rund turen. Julefrokost den 12. december, Gløgg og æbleskiver den 19. december og Nytårskur 

den 27. december. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle der har været med til at arrangere!! 

Efter cykelturene tirsdage og torsdage er der som bekendt ligeledes social hygge i klublokalet med kaffe og 

om torsdagene ”Lisbeth-boller”, og månedens frokost er hver gang et tilløbsstykke. Også tak til dem der har 

finger med i at arrangerer disse events.                 

Vi har desværre en ”never ending story” som vi i bestyrelsen er rigtigt kede af: Klubtøj! Vi har været 

uheldige med leverandørerne, både størrelsesmæssigt og kvalitetsmæssigt. Bestyrelsen er lige nu i dialog 

med den nuværende leverandør, da vi på ingen måde kan acceptere firmaets fremgangsmåde. Så snart der 

er faldet noget endeligt på plads vil det blive meldt ud. 

Til sidst vil jeg lige nævne klubbens kaptajner. Vi er en flok der vil gøre alt hvad vi kan for at sikre os selv og 

hinanden så godt som muligt når vi færdes i trafikken. Vi har besluttet nogle helt klare regler, og de skal 

overholdes. Vi tilstræber at de overordnede regler følges på alle 4 hold, så et skift fra det ene hold til det 

andet kan foregå gnidningsløst. Vi tilstræber mindst mulig vejvrede, både hos os selv og vores 

medtrafikanter, og frem for alt skal sikkerheden være i højsædet på ALLE ture. Det er ligeledes kaptajnens 

rolle at få os til at rette ind, og at få os alle til at køre efter de udstukne regler! Læs og lær reglerne på 

klubbens hjemmeside, inden forårssæsonen for alvor skydes i gang. Tak! 

På bestyrelsens vegne 

Peter Møller 

 


