Team Ishøj Café60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. november 2018.
Deltagere:
Peter Møller
Poul Erik Kroll
Torkil Petersen (referent)
Fraværende:
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Poul Erik Lintrup (suppleant)
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Siden sidst

Efter sidste bestyrelsesmøde efterlyste vi turforslag for 2019.
Der er kun kommet 1 forslag, turen til Giverola, som efterfølgende, d. 15.11.2018, er fremsendt til
samtlige medlemmer af Café 60+.
Vi efterlyser stadig nye forslag, evt. ud over vores hidtil succesfulde ture til Kullen og Söderåsen, som vi
håber bliver gentaget i 2019.
Forslag til nye ture bedes sendt til Peter Møller, email: petmol1951@gmail.com, gerne inden 1.12.2018.
Det planlægges at tage de indkomne oplæg op på generalforsamlingen i februar 2019.
I Café 60+ skabet er indsat en lamineret liste med deltagerne fra Ishøj – Paris turen i 2016, bagved
pokalen for Initiativprisen.

1

Team Ishøj Café60+ Cycling

2

Tøjsituationen

Vores tøjudvalg har peget på Danish Bike (www.danishbike.dk) som ny tøjleverandør.
Danish Bike fremviser tøjet på Strandvangen 54A torsdag d. 22. november 2018 kl. 12:00. Mød op, hvis du
har mulig herfor. Du får samtidig mulighed for at prøve kollektionen og for at bestille nyt tøj, måske også
som julegaveidé?

3 Opfølgning på Holdkaptajnmøde (herunder drøftelse af
klubaftener)
Det er vores overbevisning, at vi havde et rigtig godt Holdkaptajnmøde d. 30.10.2018. Der var en livlig og
meget positiv diskussion om vores ’regler’ for kørsel.
Alle medlemmer har modtaget referatet fra Holdkaptajn-mødet, og vi håber, at alle har læst den
udsendte information, og at alle vil bestræbe sig på at køre efter de regler, der er afstukket her.
Er man som medlem stadig i tvivl om vores holdninger, fremgår disse også på vores hjemmeside:
www.cafe60plus.dk. Vi opfordrer vores medlemmer til, i det mindste en gang imellem, at genlæse disse
regler, det er vores alle sammens sikkerhed, der er på spil!
Klubaften: Vi planlægger at lave en klubaften omkring 1. marts 2019, især vedr. opfølgning på vores
køreregler. Vi forsøger samtidig at få en person fra DGI til at komme og fortælle om DGI’s køreregler, igen
med det formål at sikre, at vi i klubben får en så sikker en kørsel som muligt.
Efter mødet er klubaftenen fastlagt til tirsdag d. 5.3.2019 kl. 19:00 på Strandvangen 54A.
Her vil en person fra DGI komme og fortælle om ’Go’ stil’. Dette er et kursus, der giver DGI’s anbefaling af,
hvad god stil på landevejen er, med det formål at få ’flere smil på landevejen og færre ulykker’. Nærmere
information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 5.3.2019 kl. 19:00.
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DGI Udspil + nyhedsbreve

Alle i bestyrelsen er nu tilmeldt til at få magasinet ’Udspil’ pr. post 6 gange om året fra DGI. Det udsendes
gratis til alle bestyrelsesmedlemmer.
Udspil sætter spot på:
• Foreningsudvikling
• Nye tendenser inden for idræt og motion
• Nyt om træning, krop og sundhed
• Kommende kurser og arrangementer
Vi har endnu ikke modtaget første blad, men vi håber meget, at vi her kan få inspiration til vores
fremtidige bestyrelsesarbejde.
Derudover modtager vi alle diverse nyhedsbreve fra DGI, nogle mere relevante end andre!
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Nyt vedr. lokaler. Kommune og Marineforening

Der har været en mindre kontrovers mellem Marineforeningen og Café 60+, som også kommunen har
været ind over. Vi håber at denne nu er udglattet, så vi alle fremadrettet kan få et godt arbejdsklima.
Vi har fra kommunen fået besked på, at det store køleskab, som vi troede, vi måtte flytte ind i vores
’baglokale’, skal tilbage i baren. Det er et køleskab til fælles benyttelse for alle med adgang til
Strandvangen 54A, og ikke kun for os.
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Vi disponerer over Strandvangen 54A, hver tirsdag og torsdag formiddag og eftermiddag, i perioden frem
til 30.06.2019.
Da vi alle i bestyrelsen er meget tilfredse med at have klubhus på Strandvangen 54A, var der stor enighed
om at søge Ishøj Kommune om fortsat tilladelse til brug af dette til 30.06.2020. (Skal gøres årligt).
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Festudvalg i forbindelse med jul/nytår

Erik Libolt (formand for festudvalget) har bestilt julefrokosten fra ekstern leverandør til torsdag d. 13.
december 2018 kl. 13:00. Det forventes, at der inden for den kommende uge fremsendes formel
invitation hertil, med mulighed for tilmelding.
Husk også
Gløgg og æbleskiver:
torsdag d. 20.12.2018 kl. 12:00
Nytårsbobler:
torsdag d. 27.12.2018 kl. 12:00
Som der også blev skrevet i det sidste referat fra bestyrelsesmøde:
Har du lyst til at hjælpe til ved en eller flere af disse arrangementer bedes du kontakte vores erfarne
festudvalgsformand Erik Libolt, via tlf.: 23 30 00 24, eller via mail: erik@libolt.dk.
Uden festudvalg ingen fest, så simpelt er det.
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Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 3. januar 2019 kl. ca. 12:30.
Næste generalforsamling er fastlagt til torsdag d. 21. februar 2019. Nærmere følger senere.

D. 21.11.2018.
P.b.v.
Torkil Petersen
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