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Referat fra bestyrelsesmøde den 21. april 2020. 

 
Deltagere: 

Esben Skau (ES) 

Poul Erik Kroll (PEK) 

Pia Olsen (PO) 

Liss Schmidt (LS) (suppleant) 

Finn Stokholm (FS) (suppleant) 

Torkil Petersen (TP) (referent) 

 

Fraværende: 

Erik Libolt (EL) 
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1 Siden sidst 
Det planlagte bestyrelsesmøde den 24. mart 2020 blev aflyst grundet Corona-krisen.  

Klubben har fra Ishøj Kommune modtaget besked om at den, som forventet, modtager i alt DKK 8.680,00 

som tilskud til alle medlemmer på 60 år og derover (DKK 155,00 pr medlem). 

2 medlemmer har meldt sig ud, medens 4 endnu ikke har betalt. Disse 4 er blevet rykket, og betaler de 

ikke snarest, bliver de betragtet som udmeldte! 

Vi har p.t. modtaget 3 nye medlemmer. 

Den planlagte tur til Bornholm i perioden 27. – 29. Juli 2020 er aflyst. 

Turen Østersøen Rundt i perioden 29. juni til 4. juli hænger i en ’tynd tråd’, men er endnu ikke aflyst. 

Beslutning herom forventes inden for et par uger. 
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TP har kontaktet Ishøj Fællesråd (jf. referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2020), men har endnu 

ikke modtaget svar derfra, formentlig på grund af Corona-krisen. 

 

2 Status på tøjsagen med Danish Bike. 
EL og ES har afholdt et møde  med Danish Bike, men man er endnu ikke nået til en endelig afklaring af 

sagen. Vi afventer en skriftlig tilbagemelding fra tøjleverandøren, men han har meddelt, at grundet 

Coronakrisen er alt lukket ned i Italien frem til mandag i den kommende uge.     

 

3 Drøftelse vedr. valg af evt. ny tøjleverandør. 
På baggrund af sagen med Danish Bike var der enighed om, at vi skal se os om efter en ny tøjleverandør. 

ES laver en foreløbig undersøgelse vedr. nedennævnte 4 tøjleverandører: 

• Tom Breschel, der bl.a. er leverandør til CC95 Herfølge. 

• ALÉ cykeltøj, tøj derfra blev bl.a. anvendt af Team Ishøj – Paris i 2016. 

• Italic Sport. 

• Bo Hamburger, Champion System. 

De 2 væsentligste parametre ved udvælgelsen er, udover kvaliteten, henholdsvis hvilke størrelser, der er 

på tøjet, og at det skal findes til både kvinder og  mænd. 

 

4 Hvorledes skal en genåbning af klubben foregå? 
DGI har netop (den 20 april) meldt ud, at idræt uden kropskontakt igen kan starte op i 

idrætsforeningerne, men alle sports- og idrætsfaciliteter skal i hvert fald til 10. maj holdes lukket. Dette 

gælder narurligvis også vores klublokale. 

Forudsætningen herfor er naturligvis, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra 

myndighederne, bl.a. at man ikke må samles mere end 10 personer, og at man skal holde en afstand af 

mindst 2 meter til andre personer. Derudover kommer alle de øvrige hygiejnekrav m.m. 

Bestyrelsen ønsker, at vi fortsætter vores aktiviteter som hidtil under Corona-krisen: Vi cykler enkeltvis, 

eller vi cykler i mindre grupper med god afstand mellem hverandre! Vi ser MEGET gerne, at I alle holder 

jer i god form, og vi glæder os endnu mere til, når vi atter kan samles og cykle i grupper, samt ikke mindst 

til vores hyggelige sammenkomster både efter de enkelte cykelture, den månedlige frokost og diverse 

årlige fester! 

Vi har aftalt at afholde et ekstra bestyrelsesmøde torsdag dern 14. maj 2020 i håbet om, at samfundet da 

er lukket mere op/lukkes mere op, og at vi så kan komme med nye tiltag, der gør vores fælles tilværelse 

bedre, men indtil da: Hold humøret oppe og følg de officielle anvisninger, hvor ’trælse’ de end måtte 

være! 
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6 Eventuelt 
Intet behandlet. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 14. maj kl. 14:00. 
 
 
Ishøj, den 22. marts 2020. 
 
Torkil Petersen 
Sekretær 


