Team Ishøj Café 60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2020.
Deltagere:
Peter Møller
Tommy Bengtsen
Poul Erik Kroll
Erik Libolt
Pia Olsen (suppleant)
Poul Erik Lintrup (suppleant)
Torkil Petersen (referent)
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Siden sidst.

Jule-nytårsafslutninger.
Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med jule/nytårsarrangementerne, og særlig stor tak til de aktive
bidragydere hertil.

Kaptajnskursus opfølgning.
Genopfriskningen af tidl. afholdt Kaptajnskursus fandt sted den 16. januar 2020 med 10 deltagere samt en
meget veloplagt og meget inspirerende foredragsholder fra DGI, Kim Høse.
Dette gav bl.a. anledning til, at vi måske skal ændre nogle køreregler, se nærmere under punkt 3.
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Planlagte ture 2020, status

Der er p.t. følgende planlagte ture/ture under planlægning

Østersøen Rundt.
Jan Fjord, Esben Skau og Torkil Petersen er i færd med at arrangere turen ’Østersøen Rundt’. Der er p.t. 13
tilmeldte, sidste frist for tilmelding er 1. februar 2020. Turen planlægges til at finde sted i perioden fra 29.
juni til 4. juli.
Vi forventer i februar at planlægge træningsture herfor, og i disse træningsture har alle Café 60+
medlemmer mulighed for at deltage, under de givne afstukne betingelser.

Bornholm.
Erik Libolt og Poul Erik Lintrup har fået 25 tilmeldinger til klubturen til Bornholm i perioden 27. – 29. juli
2020. Der arbejdes videre hermed.

Mallorca.
Liss og Vitus Schmidt arbejder videre på tur til Mallorca i perioden 15. – 22. september 2020. Der er
tilmeldt 16 personer.

Flensborg
Lennart Thomsen er i gang med at planlægge en cykeltur til Flensborg i forbindelse med
Genforeningsløbet Flensborg – Christiansfelt. Dette løb er 27. juni og flere muligheder er for os p.t. åbne
med hensyn til, hvordan man skal komme til og fra løbet. Lennart er lige nu på skiferie, derfor kan der ikke
skrives mere konkret her, men vi er sikre på, at han er klar til at svare på evt. spørgsmål, når han atter er
tilbage.

Endagsture
Vi forventer også i sommerens løb at få arrangeret endagsture til Söderåsen og til Kullen.
Nærmere følger.
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Kaptajnsmøde i februar.

På baggrund af vores opdaterede kaptajnskursus (se pkt. 1 ovenfor) blev vi enige om at afholde et internt
møde for kaptajner, så vi kan være enige om den fælles måde at køre på i fremtiden.
Vores ’udfordring’ er især de 2 principper vi har for nuværende vedr.
’lynlås’ og
skift ved ’1 og 1’
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idet der er forskellige opfattelser hos DCU og DGI om, hvordan man skal gøre dette.
Mødet afholdes tirsdag den 11. februar kl. 12:30 i vores klubhus.
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Modtagelse af nye medlemmer.

Søren Lauth har tilkendegivet, at han gerne ser en mere aktiv modtagelse af nye medlemmer, og han har
tilbudt at stå for dette.
Vi i bestyrelsen er meget glade for dette initiativ, og vi vil derfor bede Søren komme med oplæg til,
hvordan han forestiller sig dette udført i praksis.
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Bibliotek i klubhuset.

Peter Andersen har foreslået at vi opretter et ’bibliotek’ i klubhuset.
Hertil kan man donere diverse bøger/tidsskrifter om cykling, som man har læst, i stedet for at smide dem
ud!
Bestyrelsen synes, det er en rigtig god idé, så længe der er tale om donationer, og anskaffer
tidsskrifthylde eller lignende til opbevaring af doneret materiale.
Det vil være op til medlemmerne selv at huske at tilbagelevere lånt materiale, når det er læst!
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Tøj, status.

Erik Libolt har d.d. hentet de defekte trøjer retur fra Danish Bike. Trøjerne er repareret, men denne
reparation har en pris, som vi ikke kan acceptere.
Vi går straks i dialog med Danish Bike herom.
Vi vil gerne beholde tøjet, til vi får afsluttet denne sag med Danish Bike.
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Stafet for livet

Stafet for livet afholdes i Ishøj over 1 døgn, fra den 22. august kl. 10:00 til den 23. august kl. 10:00.
Det er en begivenhed, hvor der sættes fokus på den forfærdelige sygdom kræft.
Vi i bestyrelsen bakker fuldt op om denne begivenhed og håber, at flere af jer vil deltage heri på den ene
eller anden måde.
I begivenheden deltager både kræftpatienter og ’raske’ mennesker, og formålet med det hele er
naturligvis at sætte fokus på Kræft, og at få indsamlet midler til Kræftforskningen. Bag det hele står
Kræftens Bekæmpelse.
Flere fra Café 60+ er involveret i projektet ’Stafet for livet Ishøj’, bl.a. Pia Olsen. Pia udsender senere
materiale herom til alle medlemmer.
Pia Olsen forsøger også at få etableret en gruppe fra Café 60+ til Stafet for livet.
I forbindelse med afholdelsen af ’Stafet for livet’ planlægger vi at lave en flyer om Café 60+, der kan/skal
omdeles på pladsen.
Har du allerede nu interesse i at deltage i Stafet for livet, kan du læse mere/tilmelde dig på
www.stafetforlivet.dk, eller kontakte Pia Olsen.
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Forberedelse til generalforsamling d. 20.02.2020 kl. 12:30.

Økonomi (regnskab og budget)
Det af Poul Erik Kroll udarbejdede regnskab og budget blev godkendt og fremsendes inden
generalforsamligen.
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Valg (formand og næstformand)
Vores formand Peter Møller og næstformand Tommy Bengtsen ønsker ikke genvalg.
Dette er vi naturligvis kede af, men livet skal jo som bekendt gå videre.
I stedet foreslår bestyrelsen som:
Formand:
Esben Skau
Nyt bestyrelsesmedlem: Pia Olsen

Indbydelse til generalforsamling
Indbydelse til generalforsamlingen blev gennemgået og udsendes senest 29.01.2020.
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Eventuelt

Intet at bemærke.

D. 29.01.2020
P.b.v.
Torkil Petersen
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