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Til medlemmerne af Team Ishøj Cafe 60+ Cycling
Bestyrelsen for Team Ishøj Cafe 60+ Cycling indkalder hermed, jf. § 7 i foreningens vedtægter, til:
Ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 13.00 i
klublokalet på Strandvangen 54 A, 2635 Ishøj
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent og stemmetæller

3.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

4.

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5.

Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og
gebyrer

6.

Behandling af evt. indkomne forslag

7.

Valg af formand på lige år

8.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, i lige år

9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

10.

Valg af revisor

11.

Valg af en revisor suppleant

12.

Eventuelt.

Ad 6)

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Sven Pantmann:
Undertegnede stiller et forslag om, at der bliver indkøbt og opsat en spuleslange til afvask
af cykler, og at der desuden bliver indkøbt en kompressor til pumpning af cykler.
Med venlig hilsen, Sven Pantmann

Ad 7)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Esben Skau.

Ad 8)

På valg er Tommy Bengtsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy Bengtsen.

Ad 9)

På valg er Søren Lauth og Poul-Erik Lintrup. Søren Lauth ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul-Erik Lintrup.

Ad 10)

På valg er Sven Pantmann. Bestyrelsen foreslår genvalg af Sven Pantmann.

Ad 11)

På valg er Palle Stücker. Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle Stücker.

Ishøj, den 6. februar 2018
Bestyrelsen
1
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FULDMAGT

Undertegnede medlem af Team Ishøj Cafe 60+ Cycling befuldmægtiger hermed

til i henhold til vedtægternes § 7 at repræsentere mig på foreningens ordinære generalforsamling
torsdag d. 22. februar 2018, kl. 13.00

____________________, den

/

2018

Underskrift

MED BLOBOGSTAVER
MEDLEMMETS NAVN:
ADRESSE:
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Bestyrelsens beretning
Team Ishøj Cafe 60+ Cycling blev stiftet den 23. marts 2017 af 25 engagerede og entusiastiske
seniorer med forkærlighed for cykling. Foreningen er kommet rigtig fint fra start og har siden
fordoblet medlemstallet til 50.
Cykelhold og -ruter
Foreningen har fra starten kørt med 2 cykelhold med hver sin gennemsnitshastighed: Hold 1 med
23-25 km/t, og Hold 2 med 20-22 km/t. På dage, hvor der har været få deltagere på et af holdene,
har holdene kørt samlet, men langt de fleste dage har der været deltagere nok til at køre begge
hold.
I april 2017 blev et nyt hold startet op med en gennemsnitshastighed på 16-18 km/t. Dette hold har
kørt om torsdagen sommeren over indtil oktober måned, hvor deltagerne så holdt vinterpause.
Der er oprettet en flot mappe med forslag til cykelruter af forskellig længde. Ruterne tager
udgangspunkt i klublokalet og kan downloades til medlemmernes GPS-enheder.
Dejlige klublokaler
Ishøj Kommune har fra starten stillet klublokaler til rådighed for foreningen i foreningshuset
Strandvangen 54 A, og dette har på mange måder fungeret rigtig godt. Vi har et ønske om at få
tildelt et ekstra lokale til opbevaring af diverse effekter, og dette arbejdes der videre på i
bestyrelsen.
Cykeltøj
Foreningen har fået designet sit eget cykeltøj gennem Vergesport, og resultatet har været meget
flot og tilfredsstillende. Desværre har tøjleverandøren ikke levet op til vores forventninger om en
ordentlig kundeservice, og der har været et par reklamationssager, som har trukket for længe ud og
endnu ikke er løst tilfredsstillende fra leverandørens side.
Internet, Sociale medier mv.
Foreningen har selv stået for at sætte en hjemmeside op, og resultatet er blevet meget
tilfredsstillende. Hjemmesiden giver en flot adgang til overskuelig information, både om foreningen
og de aktiviteter, der løbende foregår.
Foreningen har også sin egen lukkede gruppe på FaceBook, hvor medlemmerne hurtigt kan
kommunikere med hinanden.
Foreningen er blevet optaget i Ishøj Kommunes nye Pensionisthåndbog med en kort beskrivelse af
vores formål og aktiviteter.
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Medlemskab af DGI og Ishøj Idrætsråd
Foreningen blev i starten af november 2017 optaget som medlem af DGI, hvilket var en
forudsætning for også at blive optaget som medlem af Ishøj Idrætsråd, hvor vi blev optaget i
december 2017.
Cykel events
Foreningens medlemmer har deltaget i forskellige cykel events i løbet af 2017. Af større events kan
nævnes:
I maj måned kørte 10 medlemmer til venskabsbyen Trzebinia i det sydlige Polen for at deltage i
byens årlige cykelløb på ca. 45 km. omkring Krakow. Ishøj Kommune stillede velvilligt biler til
rådighed til transport af både deltagere og cykler, og det blev en mindeværdig tur med god kontakt
til repræsentanter for Trzebinia’s administration.
I slutningen af juli cyklede 9 medlemmer, inklusiv to hjælpere, til venskabsbyen Waalre i Holland –
en cykeltur på godt 1.100 km. Ishøj Kommune stillede igen bil til rådighed til cykel og
bagagetransport, og ryttere og hjælpere ankom sikkert og uden større uheld til Waalre efter 8
dagsetaper. Velkomsten i Wallre var overvældende, både fra kommunens og cykelklubben LF
Fietsclub’s side. Der blev skabt nogle gode sociale relationer, og vi afventer nu genbesøg af LF
Fietsclub i 2018.
I sensommeren var en række af klubbens medlemmer på en endags cykel event til Kullen i Sverige,
hvor frokosten blev indtaget efter en udfordrende cykeltur, inden deltagerne atter cyklede tilbage
til Danmark.
I oktober måned deltog 10 medlemmer som hjælpere i Skolernes Motionsdag i Ishøj.
Sociale events mv.
Ud over den månedlige frokost, der har et solidt deltagerantal på omkring 30 medlemmer, har der
været afholdt velbesøgte arrangementer i form af sommerfest, julefrokost, æbleskivegilde og
nytårschampagne.
Herudover har der i november 2017 været afholdt et medlemsarrangement over emnet
”Vedligeholdelse af din cykel” med 10 deltagere.
Sponsorstøtte
Der er i årets løb ydet sponsorstøtte fra TM Fugeservice, Pantmann Labglas og Pantmann VVS. På
vegne af foreningen sendes en stor tak til sponsorerne for deres økonomiske bidrag.

Ishøj, den 6. februar 2018
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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