
 

 

1  Team Ishøj Café 60+ Cycling 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2019. 

 

Deltagere: 

Peter Møller 

Tommy Bengtsen 

Erik Libolt 

Pia Olsen (suppleant) 

Poul Erik Lintrup (suppleant) 

Torkil Petersen (referent) 

 

Fraværende: Poul Erik Kroll 
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1 Siden sidst. 
• Sommerfest 

Sommerfesten afholdt fredag den 9. august blev igen i år en kæmpe success, i år med 46 
deltagere. Dejlig mad, dejlig drikke, dejlige mennesker, god underholdning og igen en aften med 
høje varmegrader, såvel indenfor som udenfor.  
Stor tak til arrangørerne herfor! 
 
Festudvalget til næste Sommerfest blev: Merethe Jensen, Signe Hansen, Keld Spon og Kim Nagel. 
 
Især på grund af det gode vejr var det meget svært at samle folk indenfor efter maden. Man stod 
udenfor i diverse grupperinger, uden mulighed for at lave noget fælles inde i huset. 
Vi drøftede derfor, om det måske var en god idé at flytte Sommerfesten til en Afslutningsfest for 
sommersæsonen, dvs til i slutningen af september. 
Vi vil meget gerne have din mening herom. Jeg vil snarest muligt fremsende en mail, hvor jeg 
beder dig vælge mellem disse 2 muligheder, Sommerfest eller Afslutningsfest, og også med 
mulighed for at give en kommentar hertil. Vi vil så, på basis af de indsamlede oplysninger, tage 
stilling til, hvornår næste Sommerfest/Afslutningsfest skal afholdes.   
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• Tur til Kullen. 
Turen til Kullen blev afholdt den 16. juli. Det blev igen i år en rigtig dejlig tur, med godt vejr og fin-
fin service. 

 
 

2 Frokosttorsdage. 
Flere forskellige medlemmer har meldt, at de gerne vil stå for en ’frokosttorsdag’. Vi har nu disse torsdage 
besat for i år, bortset fra Julefrokosten. 
Poul Erik Kroll er vores koordinator for alle tilmeldinger vedr. frokoster, incl. Julefrokosten. 
Har du lyst til at stå for Julefrokosten (eller evt. hjælpe hermed), bedes du snarest sende en mail herom til 
pekroll@live.dk.  
Har du lyst og mulighed til at stå for en torsdags-frokost næste år bedes du ligeledes melde dette til Poul 
Erik Kroll. 
For 1. halvår 2020 drejer det sig om følgende torsdage: 

• 9. januar 

• 13. februar 

• 12. marts 

• 16. april (skudt en uge, da den ellers skulle afholdes Skærtorsdag) 

• 14. maj 

• 11. juni 
 
 

3 Tøj. 
Det har desværre vist sig, at nogle medlemmer har købt tøj hos Danish Bike, som hurtigt er gået i stykker. 
Vores kendskab hetril er, at det udelukkende drejer sig om de kortærmede bluser. 
De første klager er allerede sendt til Danish Bike, men på grund af ferie sydpå kan man først begynde at se 
på klagerne efter den 26. august. 
For at vi i bestyrelsen kan kende omfanget af skaderne bedes ALLE, der har konstateret defekter vedr. 
deres cykeltøj leveret fra Danish Bike, såsom huller eller lignende, sende et billede med skaden til Erik 
Libolt: erik@libolt.dk. 
Han vil så koordinere skaderne med Danish Bike. 
Derfor: Har du allerede nu konstateret fejl i dit tøj fra Danish Bike, så send hurtigst muligt (og senest 25. 
august) en mail til Erik med billede af skaden. 
 
 

4 Kommende arrangementer. 
• Tur til Bornholm den 27. – 28. august. 

Alt er tilsyneladende på plads vedr. vores tur til Bornholm, især takket være Poul Erik Lintrup 

og Erik Libolt. 

Det er aftalt, at de deltagere, der tager S-toget til Køge, kan mødes NEDENFOR perronen på 

Ishøj Station mandag d. 26. august senest kl. 22:15. 

Husk at medbringe de forskellige fornødenheder til turen, og OGSÅ lys til cyklen! 

• Afslutning på sommersæsonen. 

Som afslutning på sommersæsonen planlægges der en lille sjov afslutnings-event for alle 

aktive medlemmer. 

Dagen herfor bliver oplyst få dage forinden via mail og Facebook. 

mailto:pekroll@live.dk
mailto:erik@libolt.dk
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• Skolernes motionsdag den 11. oktober. 

Vi har de sidste par år deltaget med ca 10 cyklister i Skolernes Motionsdag, der i år afholdes 

den 11. oktober. 

Vi er også i år blevet spurgt, om vi evt. ville deltage i skolernes forberedelse hertil. Vi har 

modtaget 2 forespørgsler, der er videresendt til samtlige medlemmer henholdsvis den 7. juli 

og den 22. juli. Vi håber, at nogle har meldt sig hertil. Mailene kan evt. fremsendes igen ved 

henvendelse via mail til torkilpetersen@hotmail.com, såfremt man måtte have glemt det. 

Nærmere vedr. selve deltagelsen den 11. oktober følger senere. 

• Tur til Söderåsen. 

Såfremt vejret tillader det, forventer vi, at turen til Söderåsen bliver gennemført i september 

måned, formentlig en tirsdag. Nærmere information vil i givet fald blive udsendt. 

 

 

5 Eventuelt. 
• Tour de Vest. 

Husk at klubben giver tilskud på DKK 100,00 ved deltagelse i Tour de Vest, såfremt man cykler 

i klubtøj. 

Tour de Vest afholdes den 1. september med start og slut i Glostrup, ved Glostrup Hallen. 

Der er 3 forskellige ruter der alle giver adgang til tilskuddet: 27 km, 68 km og 122 km. 

Deltagerpris herfor er nu henholdsvis: DKK 150,00, DKK 200,00 og DKK 250,00 incl. 

’forplejning’, såfremt man tilmelder sig inden den 1. september. 

Pia Olsen vil gerne koordinere med deltagerne, såfremt man ønsker dette. Har både sendt 

mail ud herom og sat det på Facebook den 22. august. 

• Spinning i Fitness Ishøj. 

Poul Erik Hansen er ved at planlægge spinnigshold for Café 60+ medlemmer efter samme 

retningslinier som sidste år. Nærmere følger. 

• Klubbens alkoholpolitik. 

Af referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2019 fremgik det, at klubben kan give tilskud i 

form af ’kaffe/kage, is eller lignende’ til en eller flere ture, annonceret på Facebook. 

Det skal understreges, at tilskud til alkoholiske drikke ikke er indbefattet heri. 

Det skal ligeledes understreges, at nydelse af alkoholiske drikke er bandlyst i og på 

klubhusområdet i forbindelse med vores ugentlige cykelture.  

Denne bandlysning gælder dog ikke ved vores månedlige frokoster, og heller ikke ved særlige 

arrangementer såsom Sommerfest, Julefest, Nytårskur og lignende arangementer. Er man i 

tvivl eller ønskes dispensation herfor, skal der forinden rettes henvendelse til vores formand 

eller næstformand, Peter Møller eller Tommy Bengtsen, der i givet fald evt. kan give 

dispensation. 

 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til at finde sted torsdag d. 3.10.2019. 
 
 
 
D. 24.08.2019. 
 
P.b.v. 
Torkil Petersen 

mailto:torkilpetersen@hotmail.com

