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1 Siden sidst. 
 
Enighed om at Generalforsamlingen forløb stille og roligt, uden de store problemer. 
Ellers intet at bemærke. 
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2 Klublokale 
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 26.03.2019 blev vi godkendt som primær bruger på Strandvangen 
54, hus A. 
Denne ’titel’ som primær bruger skal deles med Ishøj Marineforening. 
Vi er lidt uforstående over, hvordan 2 foreninger kan godkendes som primære brugere, håber at få 
nærmere information, men indtil videre ser vi tiden an. 
Rart at konstatere, at vi kan fortsætte i vores nuværende klublokaler, i hvert fald indtil videre. Så må vi se 
om kommunen kommer med andre planer i forbindelse med det nye køb af Brohuset. 
 
 

3 Seneste nyt om klubtøj 
Der skulle nu være sendt nyt klubtøj til alle, der har bestilt dette. 
Vi kunne ikke vurdere dette, da ingen af bestyrelsesmedlemmerne endnu havde hentet bestilt tøj. 
 

4 Cykelhold 
Vedr. den fremtidige opdeling af cykelhold blev vi enige om, at der fremover skal være 4 hold benævnt 
hold 1, 2, 3 og 4. 
 
Gennemsnitshastigheden pr. tur for de 4 hold er som følger: 
Hold 1: 24 – 26 km/t 
Hold 2: 22 – 24 km/t 
Hold 3: 20 – 22 km/t 
Hold 4: 17 – 20 km/t 
 
Vi håber, at der hver gang er tilstrækkelig med deltagere på hvert hold; er dette ikke tilfældet, må man slå 
2 eller flere hold sammen. I så fald skal det også her altid være sådan, at der ikke køres hurtigere end at 
alle på holdet kan være med! 
Er man i tvivl om hvilket hold, man skal køre med, må man prøve sig lidt frem. Hensigten for hvert eneste 
hold er, at der køres samlet ud og samlet hjem. 
Kan man ikke følge med et givet hold bør man, både for egen og for andres skyld, køre med et andet hold 
de næste gange, indtil man mener at være kommet i tilstrækkelig god form til atter at prøve holdet med 
den højere gennemsnitshastighed. Dermed er man også med til at gøre livet lidt lettere for 
Holdkaptajnen. 
 
Vi forventer, at der er en Kaptajn til hvert startende hold. Denne Kaptajn udpeges/vælges pr. tur, og 
naturligvis følger alle på holdet den udpegne Kaptajns henvisninger. 
 
Starttiden for cykelturen for både tirsdag og torsdag er fortsat kl. 10.00, og hjemkomsttidspunkt er kl. 
12:00. 
 
Ønsker man at køre med klubben på andre tider om tirsdagen, er dette også muligt. 
I så fald laver man bare et opslag på Facebook om ens ønsker.  Ud fra de modtagne svar kan man så 
vurdere, om forslaget skal blive til noget. Men HUSK: ønsker du af en eller anden grund ikke at 
gennemføre dit forslag, skal du meddele dette på Facebook så hurtigt som muligt! 
 
Vi ved godt, at ikke alle har en Facebook konto, men vil du kunne følge med i de ovenfor omtalte 
forskellige ønsker/planer, er der ikke andre muligheder end at få oprettet en Facebook konto, og derpå 
anmode om medlemskab af gruppen ’Team Ishøj Café 60+ Cycling’. 
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5 Eventuelt 
Tilskud til løb: Deltager man i et eller flere af følgende 3 løb i Café 60+ tøj giver Café 60+ et tilskud pr. løb 
på DKK 100,00 uanset den valgte cykellængde. Anmodning om tilskud sendes til vores kasserer Poul Erik 
Kroll, sammen med bevis for deltagelse. 
De 3 tilskudsberettigede løb er: 
Skjoldenæsholmløbet, den 26. maj 2019 
Hedeboløbet, den 23. juni 2019 
Tour de Vest, den 1. september 2019 
 
Det er hensigten, at der for hvert hold udpeges en person, der får DKK 500,00 til brug som tilskud til en 
eller flere ture, alt efter den udpegede persons vurdering (kaffe/kage, is eller lignende). Det eneste krav 
hertil er, at man senest 24 timer inden start meddeler dagen herfor på Facebook. Igen et incitament til at 
få sig en Facebook konto! 
 
Også i 2019 arbejder man på at arrangere ture til 

• Söderåsen, 1 dags tur 

• Kullen, 1 dags tur 

• Bornholm, sandsynligvis med en overnatning på Bornholm. 
Nærmere herom følger senere. 
 

Sommerfest. 
HUSK din forhåndstilmelding til sommerfesten den 26. juli 2019, hvis du ikke allerede har forhåndstilmeldt 
dig/jer. Husk også at ledsagere er velkomne her. 
Sidste frist var d. 11. april, men på grund af den sene ’rykker’ udskydes fristen for forhåndstilmelding til 
18. april 2019. 
Forhåndstilmelding skal sendes til poul.erik.lintrup@youmail.dk. 
 
 
D. 11.04.2019. 
 
P.b.v. 
Torkil Petersen 
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