Café 60+ Cycling Generalforsamling 21.2.2019.
Bestyrelsens beretning for 2018.
En beretning er jo et tilbageblik over hvad der er sket i klubregi i det forgangne år, og
et lille kig ind i det år vi nu har taget hul på.
Flere end 12% af vores samlede medlemstal på 67 rundede i 2018 70 år:
Jes Tofte Jensen, Jan Friedl, Torkil Petersen, Erik Libolt, Mogens Laursen, Jens
Barfred, Tommy Jørgensen og Keld Spon. Stort til lykke til alle!
2018 i Cafe 60+ har været begivenhedsrig, både cykelmæssigt og socialt:
Vi har i 2018 afholdt 8 bestyrelsesmøder.
Ved seneste ordinære generalforsamling den 22.2. blev Søren klubbens første
æresmedlem.
8. marts kunne vi lære at justere gear og bremser.
19. april kunne vi lære at give liv, og den 29. holdt vi det første kaptajnkursus med 10
nye kaptajner.
28.6. holdt vi i klubben ekstraordinær generalforsamling, hvor undertegnede blev
valgt som ny formand.
Den 10. juli var 16 M/K’er afsted på en éndagstur til Kullen.
Der var sommerfest den 27. juli med den sædvanlige store tilslutning.
16. august var der så cykeltur til Söderåsen, hvor 12 medlemmer var med, og 21.-22.
august var vi 23 afsted for at gøre de Bornholmske landeveje usikre.
Slut august fik vi et rigtig hyggeligt genbesøg fra cykelklubben i Waalre i Holland.
17.-24. september bød på en tur til Mallorca med 18 deltagere.
I oktober havde vi et hold på 11 medhjælpere til skolernes motionsdag, og vi havde
kaptajnmøde, hvor der blev diskuteret bl.a. fælles retningslinjer og regler.
December bød på både julefrokost, gløgg og æbleskiver og naturligvis nytårskur.
Der er også de månedlige frokoster og ikke mindst de populære boller efter turene
hver torsdag!
Bag alle disse arrangementer står der nogle mennesker der planlægger, køber ind,
styrer, trækker i tråde, arrangerer osv. I mange tilfælde er det som i de fleste andre
klubber og foreninger ”Tordenskjolds soldater”. Der skal lyde en rigtig stor tak til
denne store håndfuld af vores medlemmer. Tak! Desværre ved vi jo også, at det på et
tidspunkt bliver for meget, så vi vil i bestyrelsen med kyshånd tage imod nye ansigter
og hænder, så vi kan få delt opgaverne ud til flere, og dermed gøre det nemmere for
den enkelte. Hold jer ikke tilbage!

Tøj.
Tilfredshed med vores første klubtøjsleverandør har været – lad os kalde det
divergerende. Der er lagt et stort arbejde i at finde en ny leverandør. Umiddelbart ser
det ud til at det nu er lykkedes, så venter vi bare i spænding på at se, mærke og føle
det færdige resultat. Hvis I vil vide mere om denne nye aftale, så kig på vores
hjemmeside ”cafe60plus.dk” og klik på ”om os” og så på ”cykeltøj”.
Klublokale.
Vores skønne klublokale ser vi umiddelbart ud til at kunne beholde i en længere
periode ud i fremtiden. Hvor længe kan ingen her sige.
Der har været, og der vil uden tvivl komme flere, uoverensstemmelser med
lokalernes ”primære brugere”, som man kalder det på kommunen, altså
Marineforening, men det skal vi nok holde styr på.
Personligt tror jeg ikke at vores klub bliver berørt af kommunens køb af NEXTbygningerne på Vejlebrovej, der er allerede meget rift om disse rigtigt mange kvm.,
så der skal nok blive fyldt op uden hjælp fra vores side.
Cykelhold.
Bestyrelsen lægger op til at vi fremover formelt har 4 cykelhold, og vi hører meget
gerne forslag til holdnavne.
Vi vil gerne – under punktet eventuelt – gerne have drøftet fordele og ulemper om
de 4 hold!
Bestyrelsens 4 forslag er som følger:
17 – 20 km
20 – 22 km
22 – 24 km
24 – 26 km
Men det er som sagt til diskussion.
Lige et opråb til cykling i vinterperioden.
Der cykles naturligvis også i vinterperioden – af nogen – og hvis vejret tillader det.
I vinterperioden har vi yderligere det krav, at man skal have dækkende skærme
påmonteret sin cykel, så man på våde vejesprøjter mindst muligt på bagvedkørende
klubkammerater!

Hjemmesiden.
Brug vores hjemmeside, den er super god, og der er masser af tips, tricks,
færdselsregler, god moral, kommandoer, advarselssignaler, kaptajnroller osv.
2019.
Jeg har sagt det før, men siger det igen fordi det ligger mig på hjertet:
Vi er i gang med 2019.
Hvis vi her i klubben hjælper hinanden så godt vi kan, både når vi er her i lokalet, og
ikke mindst på landevejene.
Hvis vi forbliver positive, og bruger det lille ord ”pyt” hver gang der er noget der går
os på, eller der bliver truffet beslutninger man ikke er enig i.
Så er det ikke i 60+ uniformen vi får de store udfordringer, og det skal det heller ikke
være!
Der er masser af spændende ting på tapetet i 2019. Udover de ugentlige træningspas
er der planlagt udenlandsture til det spanske, og mon ikke der i 2019 også bliver ture
til det svenske og måske andre spændende destinationer? Og så skal vi ikke glemme
hyggen: Den månedlige frokost, sommerfest, jule/nytårsarrangementer, og
naturligvis Lisbeths torsdagsboller.
På bestyrelsens vegne
Peter Møller
Formand

