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Referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj 2020. 
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1 Siden sidst 
Grundet Corona-krisen har der ikke været meget aktivitet i klubben. 

Yderligere 2 ’restanter’ har betalt kontingent for 2020.  

Turen ’Østersøen Rundt’ er aflyst, også på baggrund af Corona-krisen. 
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2 Drøftelse af mail fra Erik 
Tirsdag den 12. maj modtog vi i bestyrelsen følgende information på mail fra EL: 

’Hej  

Jeg føler ikke at jeg kan bidrage med mere i bestyrelsen så jeg stopper her . 

Tak for en sjov og god tid og god arbejdslyst . 

Vh Erik ’ 

Det blev vi naturligvis alle kede af, og vi vil gerne takke Erik for den fine og ihærdige indsats, som han har 

ydet i bestyrelsen, lige fra starten af klubben og til nu.  

Mange af os har også nydt godt af Erik’s deltagelse og gennemførelse af ture til Kullen, Söderåsen, 

Bornholm m.m., ligesom Erik har været det helt naturlige omdrejningspunkt i næsten alle vore sociale 

arrangementer i klubben. Vi håber alle, at Erik fortsat vil deltage/være en drivende kraft for sådanne 

begivenheder i tiden fremover. 

På bestyrelsesmødet var der enighed om, at Finn Stokholm indtræder i bestyrelsen i stedet for Erik. 

FS erstatter EL i Ishøj Idrætsråd. 

 

3 Status på tøjsagen med Danish Bike 
Tøjsagen med Danish Bike er desværre endnu ikke afsluttet. ES tager her over efter EL. 

For at undgå lignende sager fremover er bestyrelsen enige om, at reklamationer vedr. fremtidige 

tøjleverancer alene skal være et mellemværende mellem det enkelte medlem og leverandøren. Evt. 

klager skal altså fremover rettes direkte til leverandøren! 

 

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

I vores fortsatte arbejde med at finde en ny tøjleverandør har vi indhentet diverse materiale fra 

• Breschel Sport, der bl.a. er leverandør til CC95 Herfølge og til Peter Møller ved hans tur på tværs 

af USA. 

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

• Italic Sport, Marcello Bergamo. 

• Craft. 

• Vangard. 

På basis af det indhentede materiale og efterfølgende forespørgsler blev man enige om at arbejde videre 

med de 2 firmaer, der er repræsenteret i lokalområdet: Breschel Sport og Vangard. 

Herfra indhentes yderligere oplysninger (og tøjprøver). Vores største udfordringer lige nu er det antal (og 

den pris), der minimum skal købes ved genbestilling. 

Vores tøjudvalg betår nu af: ES, PEK og PO. 
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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. 

 

5 Hvorledes skal en genåbning af klubben foregå? 
Fra Ishøj Kommune har vi den 11. maj modtaget en skrivelse om, at man godt må starte udendørstræning 

op vedr. cykling. Forudsætningen herfor er, at det fortsat skal ’ske med afstand, overholdelse af det 

generelle forsamlingsforbud på 10 personer og under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes øvrige 

retningslinier.’ 

Klubhus vil fortsat være lukket og kan derfor ikke benyttes.  

Endvidere står der i skrivelsen: ’Åbningen sker med stor forsigtighed og forudsætter, at foreningerne 

påtager sig ansvaret for at overholde og efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav. Åbningen er 

gældende fra 11. maj 2020.’ 

Bestyrelsen mener ikke at kunne påtage sig ansvaret for, at alle medlemmer overholder og efterlever 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav, og vi holder derfor STADIG klubben lukket formelt set! 

Vi opfordrer dog til, at folk i privat regi får cyklet nogle ture, både for motionens skyld, men så sandelig 

også for de sociale relationer. Men husk at holde afstand og max 10 personer pr. gruppe! 

Ønsker man dette kunne en mulighed herfor være: Man kan som privatperson på Facebook-gruppen for 

’Café60+’ slå op, at man på et givet tidspunkt en given dag har til hensigt at cykle en tur på x km med en 

gennemsnitshastighed på y km/t. Er der nogen der vil med så mød op. Startstedet bestemmer man også 

selv, men det må ikke være inde fra klubbens område. Det kan være udenfor, fra dit hjem eller …. 

Vi har planlagt næste bestyrelsesmøde til den 9. juni 2020, dagen efter den forventede nye udmelding fra 

regeringen og vi håber, at vi så kan komme med mere positive oplysninger. 

 

6 Eventuelt 
Intet behandlet. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19:30 i klubhuset (hvis åbent), ellers hos Pia. 
 
 
Ishøj, den 16. maj 2020. 
 
Torkil Petersen 
Sekretær 


