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Referat fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 

Dagsorden: 

1. Opfølgning på udeståender fra generalforsamlingen, herunder: 

a. Konstituering af bestyrelsen 

b. Møde med politikerne i Ishøj, herunder ønske om en opslagstavle i klublokalet 

c. Etablering af Wi-fi i klublokalet 

d. Etablering af spinnings-hold i klubben til den kommende vinter 

e. Indbydelse til Hjertestarter kursus den 19. april 2018, Hjerteforeningen 

f. Indbydelse til Holdkaptajn kursus den 29. april 2018, DGI 

g. Yderligere forhold? 

2. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A, herunder: 

a. Anskaffelse af køleskab 

b. Anskaffelse af kompressor 

c. Etablering af vandhane 

3. Opfølgning på besøg fra LF Fietsclub, Waalre 

4. Retningslinjer for sponsorater 

5. Bestilling af klubtøj hos VergeSport 

6. Evt. 

 

Til stede: Tommy Bengtsen, Erik Libolt, Poul Erik Kroll, Torkil Petersen, Pia Olsen, Poul-Erik 

Lintrup, Esben Skau 

 

Indledningsvis blev Pia Olsen budt velkommen som nyvalgt suppleant. 

1. Opfølgning på udeståender fra generalforsamlingen. 

Ad a. Bestyrelsen konstituerede sig med Tommy Bengtsen som næstformand og Torkil Petersen 

som sekretær. 

Ad b. Vedrørende ønsket om en opslagstavle vurderes dette at kunne klares gennem et møde 

med Marineforeningen. Esben Skau kontakter formanden og aftaler et møde. Med hensyn til 

mødet med politikerne i Ishøj Kommune har dette tidligere været aftalt men blev aflyst fra 

kommunens side. Esben Skau aftaler et nyt møde sammen med Søren Lauth, der har en god 

kontakt til politikerne. 
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Ad c. Bestyrelsen drøftede behovet herfor. Det kan konstateres, at der allerede er etableret Wi-

fi i foreningshuset, men da klubben selv vil skulle finansiere den månedlige betaling for at have 

det åbent, er det vurderingen, at der er tale om en unødvendig udgift.  

Ad d. Der var enighed om, at det er et rigtig godt initiativ at etablere et spinnings-hold for 

klubbens medlemmer i regi af Fitness Ishøj. Poul Erik Hansen og Peter Møller har erklæret sig 

villige til at være instruktører. Prisen forventes at blive: 

Kr. 450 for 3 mdr. 

Kr. 800 for 6 mdr. 

Kr. 1.200 for 12 mdr. 

Hertil kommer et aktiveringsgebyr på kr. 150 for en nøglebrik, der betales første gang. De 

anførte priser giver samtidig adgang til at deltage i øvrige aktiviteter i Fitness Ishøj. Esben Skau 

udsender en mail til medlemmerne, så der kan skabes et overblik over interessen. Bestyrelsen 

forestiller sig, at holdet etableres i vinterhalvåret (fra oktober – april), og at holdet træner om 

formiddagen på mandage og onsdage. 

Ad e. Klubben har mulighed for at være vært ved et Hjertestarter kursus med op til 15 

deltagere den 19. april 2018 via Hjerteforeningen. Torkil Petersen udsender en invitation til 

medlemmerne. 

Ad f. Det er aftalt med DGI at holde et kaptajnskursus den 29. april 2018. Det er efter 

bestyrelsens opfattelse vigtigt, at klubben kan få uddannet minimum 10 holdkaptajner, så der 

altid kan være mindst 2 holdkaptajner til stede på hvert hold. Esben Skau udsender en 

invitation til medlemmerne.  

2. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A. 

Esben Skau orienterede om, at det nu ligger fast, at klubben kan råde over det store depotrum 

for enden af gangen.  

Ad a. Bestyrelsen vil arbejde videre med at få anskaffet et køleskab og i den forbindelse 

undersøge muligheden for at søge om støtte hertil. Bestyrelsen drøftede tillige behovet for at 

etablere en ”værktøjskasse” med de mest nødvendige remedier til at reparere og vedligeholde 

medlemmernes cykler. Erik Libolt arbejder videre med at få lavet en oversigt over nødvendige 

remedier til en sådan værktøjskasse. 

Ad b. Peter Andersen har givet udtryk for, at han har en kompressor, som han gerne vil donere 

til klubben. Bestyrelsen kvitterer med tak herfor. Det er planen, at kompressoren placeres i 

fyrrummet, hvortil der er nem adgang fra gården. 

Ad c. I fyrrummet findes der allerede en indvendig vandhane med tilhørende vandslange. Der 

var i bestyrelsen enighed om at afprøve denne løsning, før der træffes beslutning om at søge 

kommunen om lov til at etablere en udvendig vandhane. 
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3. Opfølgning på besøg fra LF Fietsclub, Waalre. 

Der er ikke fremkommet noget nyt vedrørende besøget siden det seneste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen afventer indtil videre. 

4. Retningslinjer for sponsorater. 

Et medlem har spurgt bestyrelsen, hvad et sponsorat koster på årsbasis. Bestyrelsen drøftede 

dette og enedes om, at et sponsorat skal have en værdi af kr. 2.500 eller derover for at udløse 

ret til at blive optaget som sponsor på hjemmesiden. Men alle donationer er naturligvis mere 

end velkommen uanset beløbsstørrelse, og en eventuel ”øremærkning” af en donation til et 

specifikt formål vil altid blive respekteret. 

5. Bestilling af klubtøj hos VergeSport. 

De udestående reklamationssager er nu løst, og det er blevet tid til at igangsætte næste 

bestilling. Esben Skau kontakter Filip fra VergeSport og aftaler det videre forløb. Bestyrelsen 

skønner, at der ikke er behov for, at Filip præsenteret tøjet i klubhuset, med mindre der er 

væsentlige nyheder i sortimentet. Men medlemmerne opfordres til at prøve de forskellige 

størrelser af tøjet hos VergeSport inden en eventuel bestilling.  

6. Evt. 

Erik Libolt orienterede om det forestående repræsentantskabsmøde i Ishøj Idrætsråd, hvor 

klubbens optagelse formelt skal godkendes.  

Pia Olsen fremsatte forslag om, at det altid skal være muligt at vælge en sukkerfri sodavand 

eller en mineralvand til de månedlige frokostarrangementer i stedet for en øl. Bestyrelsen 

tilsluttede sig dette. 

Bestyrelsen besluttede at udarbejde en mødeplan for det kommende års bestyrelsesmøder. 

Esben Skau udarbejder et udkast til næste bestyrelsesmøde. 

 

P.b.v. 

Esben Skau 


