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Referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2020. 

 
Deltagere: 
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Torkil Petersen (TP) (referent) 
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1 Siden sidst 
I coronaens tegn sker der ikke meget i klubben, og planlægning af fremtidren er svær/umulig. 

Tirsdag den 20. oktober havde vi kl. 10:00 besøg af Ayoe fra Ishøj kommune. Hun ville gerne tage nogle 

billeder af Café60+ medlemmer inden start af ’træning’. 

Billederne (eller måske kun et enkelt) skal bruges i forbindelse med den årlige udgivelse af kommunens 

Pensionisthåndbog og/eller Aktivitetsoverblik. 

 

2 Corona-situationen, herunder frokost og julefrokost. 
Coronaen breder sig stadig, både i landet og især i vores område. 

For at følge statens og Ishøj kommunes anbefalinger vedr. Corona er det vores beslutning, at der pr. dags 

dato og indtil videre gælder følgende retningslinier for Café60+: 

• Vi kan stadig mødes ved klubhuset på Strandvangen 54 til vores samlinger/træninger, men vi skal 

mødes i grupper på max 10 personer. 
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• På de enkelte træningsture må vi pr. hold max være 10 deltagere. Vi cykler her 1 og 1 og med 

passende afstand (DGI anbefaler, at man under aktivitet holder minimum 2 meters afstand til 

nærmeste cyklist)! 

• Der bliver i forbindelse med enkelte samlinger/træninger mulighed for at komme ind i klublokalet 

for at forrette sin nødtørft med mere, men der må MAX være 10 personer samtidig i HELE lokalet. 

Er man max 10 personer, har man mulighed for også nyde kaffen i klublokalet efter cykelturen! 

• Mundbind/visir er påkrævet, så snart man går indenfor i lokalet, og det skal bæres, så længe man 

ikke sidder ned! Husk derfor ALTID at medbringe mundbind til vores samlinger. 

Der er også enighed om, at vi aflyser den månedlige frokost i november samt julefrokosten i december. 

Vedr. vores traditionelle arrangementer ’Gløgg og æbleskiver’ samt ’Nytårsparole’: Vi er ikke særlig 

optimistiske m.h.t., at disse arrangementer bliver til noget, men vi ser lige tiden an til efter den 

forventede næste udmelding fra stat og kommune den 22. november. Nærmere følger derefter vedr. 

disse arrangementer. 

Ingen medlemmer har p.t. meldt sig til ES i relation til Kaptajns-uddannelse, jf referat fra sidste 

bestyrelsesmøde. De halvårlige opfølgningsmøder for kaptajner udskydes på grund af Coronaen indtil 

videre! 

 

3 Hjemmeside. 
I sidste referat blev der skrevet: ’Vores hjemmeside cafe60plus.dk har fået ny leverandør via opkøb, og 

dette betyder, at hosting af vores hjemmeside fremover vil koste os DKK 1.335,00 i stedet for som hidtil 

DKK 348,00. 

Vi ser desværre ikke andre muligheder end at fortsætte med den nye pris.’ 

Vi er nu kommet på bedre tanker bl.a. på grund af, at et medlem, Jens Barfred, gerne vil være behjælpelig 

med at overføre vores hjemmeside til opdatering i andet format, Wordpress, samt i uddannelse med 

mere heri. Dette betyder, at vi fremover i stedet for DKK 1.335,00 skal betale DKK 450,00 (mod indtil i  

dag DKK 348,00). 

Det nuværende setup for vores hjemmeside skulle iflg. oplysninger fra den nye leverandør, simply.com, 

kunne køre uændret, set fra vores side, det næste halve år! Men dette skal ikke være en sovepude for os, 

så jeg forventer, at vi starter processen i år. 

 

4 Eventuelt. 
• Bestyrelsen planlægger at afholde en beskeden bestyrelsesfrokost (incl. suppleant) i januar 2021. 

 
Næste ordinære bestyrelsesmøde: tirsdag den 5. januar 2021 
 
Ishøj, den 04.11.2020. 
Torkil Petersen 
Sekretær 


