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1 Siden sidst. 
 

• Foreningen har fra Ishøj Kommune modtaget tilskud for samtlige aktive medlemmer på DKK 
150,00 pr. person. 

• Ligeledes har foreningen modtaget sponsorat på DKK 5.000,00 fra TM Fugeservice. 

• Vi er p.t. 66 medlemmer af Café60+, hvoraf 9 er passive. 

• Vores nye holdinddeling ser ud til at have været en succes, så den fortsætter naturligvis. 
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2 Bestyrelsens holdning til opmærksomhed ved sygdom/skader. 
I tilfælde af skade/uheld i forbindelse med klubarrangementer samt den ’normale’ tirsdags og torsdags 
cykling vil bestyrelsen fremover vise opmærksomhed, naturligvis under forudsætning af, at denne er 
bekendt med uheldet! Dette er i hvert fald hensigten! 
 
Det er meget svært at styre opmærksomhed i tilfælde af sygdom. Bestyrelsen er derfor enige om, at man 
ikke fremover giver opmærksomhed ved sygdom. Er der helt specielle forhold, kan bestyrelsen dog 
fravige dette!  
 
 

3 Frokostarrangement. 
Bestyrelsen er meget glade for det flotte arbejde, som Hans og Lillian gør i forbindelse med den 
månedlige frokost. Vi håber, at dette kan fortsætte en rum tid endnu. 
For at forsøge at komme evt. problemer herom i forkøbet, enedes man om, at Erik Libolt snarest 
kontakter Hans og Lillian for at høre, om man ønsker aflastning/hjælp m.m. Ligeledes vil vi gerne have 
lavet en plan for resten af året, med Hans og Lillian som centrum. 
 

4 Passivt medlemskab for personer under 60 år. 
Erik Libolt ønskede en præcisering af vedtægterne i relation til passivt medlemskab for personer under 60 
år. Til info har vi p.t. kun ét passivt medlem under 60 år. 
Vedtægterne § 2 taler om personer på 60 og derover, medens § 4 taler om en aldersgrænse på 60 år for 
aktive medlemmer, og ingen aldersgrænse for passive medlemmer. 
Efter lidt diskussion enedes man om, at vi ikke ønsker at ændre i vedtægterne, da vi som nævnt kun har ét 
passivt medlem under 60 år. 
Skulle andre ønske dette, kan man stille det som forslag til næste generalforsamling, med præcisering af, 
hvad der skal ændres. 
 
 

5 Klublokale. 
Vi har, pr. 2. maj 2019, modtaget den officielle skrivelse, der fortæller, at vi nu er primær bruger af 
Strandvangen 54A, ligesom Marineforeningen er det. 
Vi har foreløbig booket lokaler til vores tirsdags- og torsdags-ture til medio juni 2020, og også til vores 
månedlige torsdagsfrokoster! 
 
 

6 Klubtøj. 
Nogle medlemmer har modtaget klubtøj fra vores nye tøjleverandør, Danish Bike. 
Der er kun fundet få mindre afvigelser fra vores hidtidige klubtøj fra VergeSport.  
Mange har dog undret sig over, at trøjerne med de lange ærmer har endog meget lange ærmer. 
Bestyrelsen er enige om, at vi fortsætter uændret med det nye set-op, dog forsøger vi at få gjort noget 
ved de meget lange ærmer, men vi ser ikke dette som et alvorligt problem. 
Tak til tøjudvalget ved Erik Libolt for det fine valg og arbejde hermed. 
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7 Bornholmerturen. 
Bornholmerturen er, som alle nok er bekendt med, fastsat til at finde sted fra mandag aften d. 26. august 
til onsdag aften den 28. august. Der henvises her til mail fra Poul Erik Krøll af 23. april 2019. 
Vi bliver i alt 36 deltagere, flot! 
Det er desværre ikke muligt at skaffe yderligere pladser, hverken på færgen eller på hotel Balka Strand. 
Poul Erik Kroll vil modtage os ved Køge Havn og herefter hjælpe os ombord mm. 
Ved ankomst til Rønne Havn d. 27. august står Erik Libolt klar til at modtage os kl. 06:00 og drage omsorg 
for, at vi kommer til Rønne Vandrerhjem til morgenmad m.m., inden cykelturen startes.  
På denne tur forventes det, at alle kører i Café60+ klubtøj. 
 
 

8 Costa Brava turen. 
Lørdag d. 4. maj mødtes 16 (8 par) forventningsfulde turister for at rejse via Barcelona til Giverola Resort, 
et sportscenter beliggende ca. 80 km nordøst for Barcelona. Her stødte Sven Pantmann til, så vi var i alt 
17 personer til en uges hyggelig cykling og samvær. Vi var på halvpension og havde tilkøbt fri drikkelse i 
form af rødvin/rosévin og/eller hvidvin til aftensmaden. 
Kan man lide kuperet terræn, er stedet lige sagen. Vi havde over 100 trin fra lejlighed til spiserestaurant. 
Maden, i form at tag-selv-buffet, var varieret og rigtig god, og personalet meget venligt. 
De fleste cyklister cyklede 5 dage og holdt onsdagen fri til individuelle oplevelser. 
Giverola Resort ligger i ca. 40 meters højde, med udsigt/kig til havet. Vi cyklede typisk ud i 2 hold. Hver 
cykeltur startede med mindst 15 km op og nedkørsel, så morgenmaden blev smagt flere gange. Flere 
steder var der skønne udsigtsposter direkte på klipperne ud til havet! 
Vi havde heldigvis ingen uheld under turen, og alle gav udtryk for, at det havde været en dejlig tur. Dog 
syntes de ikke-aktive, at der var for langt til nærmeste by, og at der var for mange trapper på resortet. 
 
 

9 Eventuelt. 
• 7 medlemmer fra Café60+ skal fra søndag d. 19. maj til fredag d. 24. maj deltage i et 

cykelarrangement kaldet ’Danmark Rundt 2019’. Der skal i år ad omveje køres fra Vejle til Viborg, 
til Herning og retur til Vejle igen, i alt ca. 610 km på 5 dage, længste planlagte rute er på 148 km 
med 1.013 højdemetre. Dette er et privat arrangement uden tilskud fra klubben. 

• Der har fra flere sider været udtrykt ønske om også at samles tirsdag efter cykling til en kop kaffe 
med lidt brød. 
Vi vil derfor forsøge dette ud fra følgende forudsætning: 
Ved samling kl. 10:00 finder man ud af, hvor mange der ønsker kaffe med brød efter cykelturen. 
Ud fra tilmeldingerne her udpeges 1 – 2 personer til at købe brød m.m. på hjemturen, naturligvis 
betalt af Café60+. 
Skulle nogen starte tidligere og forvente at være hjemme ved 12-tiden til fælles kaffe og brød, 
meddeler man evt. antal hertil på vores Facebook hjemmeside senest kl. 09:00 på dagen. 

 
 
 
 
D. 18.05.2019. 
 
P.b.v. 
Torkil Petersen 


