Referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2019.
Deltagere:
Peter Møller (fungerende referent)
Poul Erik Kroll
Erik Libolt
Pia Olsen (suppleant)

Fraværende med afbud:
Tommy Bengtsen
Torkil Petersen
Poul Erik Lintrup (suppleant)
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1 Siden sidst.
Der sker af gode vejrmæssige og andre grunde ikke helt så meget som på en varm sommerdag, men
heldigvis er der seje både mænd og kvinder der trodser vejrguderne, og slider på asfalten i og omkring
Ishøj.

2 Tøj.
Der blev igen drøftet diverse udfordringer med vores klubtøj.
Erik havde medbragt sin cykelblusegarderobe, og det er meget tydeligt at der er stor forskel på hvor kraftig
kvalitet de forskellige firmaer fremstiller tøjet i.
Vi har valgt at bruge en ”mellemtykkelse”, som er både åndbar og solbeskyttende. Den helt tynde kræver
solcreme, og den kraftigste er naturligt nok noget varmere at køre med.

Vi skal dog tænke på, at lommerne er lavet i samme forholdsvis tynde kvalitet, og vi bør derfor tænke lidt
over hvor meget vi ”propper” i dem når vi kører, de har trods alt en bristningsgrad.
De bluser der er blevet sendt tilbage til Danish Bike med vævefejl, bliver erstattet, og de 4 bluser med
lommedefekt søges ligeledes erstattet af firmaet. De medlemmer der har indleveret bluser vil høre
nærmere direkte.
Såfremt man fremadrettet vil undgå lommeproblemer kan det overvejes at bestille den lidt kraftigere
udgave.

3 Kommende arrangementer.
Følgende arrangementer er på plads:
• Tirsdag den 19. november kl. 18.00. Aftenmøde for alle medlemmer startende med en let tapas-anretning
(egenbetaling på 150,- kr. uden drikkevarer) og efterfølgende bl.a. fortælling om cykeltur Skagerrak Rundt
ved Jan F og Torkil. Nærmere information kan læses i Torkils mail af 31. oktober.
• Julefrokost d. 12. december kl. 13.30. Pris 160,- kr. incl. Drikkevarer. Tilmeldingsfrist 1. december. Husk at
medbringe en gave til en værdi af ca. 20,- kr. Læs nærmere i Lizzis invitationsmail af 1. november.
• Gløgg og æbleskiver d. 19. december. Poul Erik og Marianne Lintrup har igen i år tilbudt at stå for dette
arrangement!
• Nytårskur d. 27. december kl. 12:00. Erik Libolt står for dette arrangement!
• Kaptajnsmøde d. 16. januar kl. 12:30. Formanden prøver at få en konsulent fra DGI til at medvirke.
• Bestyrelsesmøde 28. januar kl. 12:30.
• Generalforsamling torsdag d. 20. februar kl. 12:30
• Fællesmøde vedr. Café 60+ cykelregler, på basis af konklusion fra Kaptajnsmøde d. 16. januar. Planlægges
afholdt tirsdag d. 17. marts kl. 19:00 – 21:00.

4 Stafet for livet.
Stafet for Livet er et døgn, hvor der afholdes diverse aktiviteter, underholdning og oplysning. Dette skulle
gerne skulle give håb og støtte til alle, der er berørt af kræft.
Målet er at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelse.
Der blev afholdt informationsmøde om Stafet for Livet i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Lokale 1+2, mandag
den 28. oktober 2019.
Pia og Peter orienterede kort om mødet, og vi vil gerne opfordre endnu flere fra Café 60+ at deltage ved
det næste orienteringsmøde, som afholdes samme sted tirsdag den 19. november kl. 19-21. (Det falder
desværre sammen med den planlagte Skagerrak Rundt aften, men det havde vi ingen indflydelse på).
Der vil blive lagt et skriv op på vores Facebookside, så alle den vej igennem kan orientere sig mere om
Stafet for livet!

5 Eventuelt.
Ingen punkter drøftet.

D. 8. november 2019.
P.b.v.
Peter Møller (fungerende referent)

