Team Ishøj Café60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2019.
Deltagere:
Peter Møller
Tommy Bengtsen
Poul Erik Kroll
Erik Libolt
Torkil Petersen (referent)
Fraværende:
Pia Olsen (suppleant)
Poul Erik Lintrup (suppleant)

Dagsorden:
1

Siden sidst. ............................................................................................................................................... 1

2

Frokostarrangement. ............................................................................................................................... 1

3

Tøj ............................................................................................................................................................ 2

4

Eventuelt. ................................................................................................................................................. 2

1

Siden sidst.
•
•

2

Dagsturene til Kullen og Søderåsen er på ingen måde glemte. I kan forvente, med forholdsvis kort
varsel, at høre nærmere herom når vejrudsigten bliver lidt mere stabil.
Sommerfest.
Vågn op! Der er p.t. kun tilmeldt 12 personer. Vi ved godt, at sidste frist for tilmelding til
Sommerfesten er den 9. juli 2019, men vi er alligevel overraskede over, at så få har tilmeldt
sig indtil nu. For at sætte det lidt i relief: Torsdag den 13.6. var vi 42 til frokost! Vi håber og
forventer, at vi bliver mindst lige så mange til Sommerfesten, så kom nu ud af starthullerne
og tilmeld jer til festen d. 9. august.
Er du i tvivl om noget vedr. tilmeldingen henvises til mail sendt fra Poul Erik Kroll den 15. maj
2019.

Frokostarrangement.

Hans og Lillian vil, fuldt forståeligt, gerne aflastes med hensyn til vores månedlige frokostarrangementer.
For at lette lidt på det arbejde den/de nye skal gøre, er det besluttet, at dele ’jobbet’ op på flere hænder.
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Poul Erik Kroll står stadig for indbydelse og optælling af de tilmeldte medlemmer; han er også
villig til at foretage madbestillingen, såfremt dette ønskes.
Erik Libolt vil stå for indkøb af øl og vand m.m., der nydes i forbindelse med frokosten.
Oprydningen efter frokosten hjælpes vi alle med, som hidtil, og tømning af opvaskemaskine
foregår som hidtil ved, at nogen efter spisningen melder sig hertil.
Det den/de nye person(er) skal gøre den 2. torsdag i måneden er følgende:
o Sørge for borddækning.
o Være til stede for at modtage maden (og evt. selv bestille, hvis dette ønskes).
o Fordele den modtagne mad (smørrebrød) på de tilmeldte medlemmers tallerken.
o Kaffebrygning.
o Du vil, som ansvarlig for borddækningen m.m., fra Poul Erik Kroll dagen inden frokosten,
modtage besked om antallet af tilmeldte medlemmer, og dermed det antal, der skal
dækkes op til. Samtidig får du et forventet leveringstidspunkt for smørrebrødet.
o Vi forestiller os at arbejdet foregår fra ca. 10:30 til ca. 12:00.
Vi ser gerne at man melder sig til ovenstående ’job’ for en periode ad gangen, men er også åbne
for, at man ’kun’ vil gøre dette én gang.
Derfor: Synes du også, at vores månedlige frokostarrangementer skal fortsætte, vil vi sætte stor
pris på, at du tilmelder dig til at stå for/udføre dette arbejde, enten for en periode eller for
enkelte specifikke dage.
Tilmelding foregår ved kontakt til Poul Erik Kroll, enten pr. mail (pekroll@live.dk) eller pr. telefon
(22347065).
Tøv ikke med at tilmelde dig. Der må endog meget gerne planlægges for en længere tid fremover,
og husk, at en tilmelding naturligvis kun er bindende inden for rimelige grænser.

For resten af året drejer det sig om følgende torsdage:
• 11. juli,
• 8. august,
• 12. september,
• 10. oktober,
• 14. november
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Tøj

Som nævnt i sidste referat har Erik Libolt nu været i kontakt med Danish Bike vedr. vores klubtrøjer med
de meget lange ærmer.
Danish Bike har lovet at gøre ærmerne 3 - 5 cm kortere i de fremtidige sendinger.
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Eventuelt.
•

Dødsfald.
o Det er med stor beklagelse vi har erfaret at ’Luffe’, Oluf Dyhr, efter nogen tids sygdom er
afgået ved døden den 13.06.2016.
Luffe har været medlem af vores klub lige siden starten, og vi er mange der vil savne hans
gode humør og venlige væsen.
Vores tanker går til hans nærmeste familie. Æret være hans minde.
NB: Vi viser naturligvis opmærksomhed ved begravelsen.
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Lady Walk.
o Mandag den 27. maj deltog 10 piger fra klubben (Pia, Gurli, Anita, Else, Lillian, Lisbeth P.,
Annette, Birgit S., Birgit H. og Lizzi) i Lady Walk på Amager Strand. De gik imponerende 7,5
km, og for denne fine præstation modtog de en pokal, som nu, helt naturligt, er sat op i
vores pokalskab. Godt gået piger! Skal det være en årlig tilbagevendende begivenhed?
Danmark Rundt.
o 7 medlemmer (Jan F., Kim, Finn, Esben, Poul Erik H., Erik og Torkil) deltog i perioden 19. –
til 24. maj i det meget sociale arrangement, Danmark Rundt, i år med start ved Vejle. Vi
var knap 30 cyklister med 4 hjælpere fordelt i 2 biler.
Vi havde desværre et par dage med megen regn og blæst, men humøret steg så til
gengæld det mere, når dagens cykling var overstået, og vi nød den dejlige mande-hørm af
kærlige drillerier, gode historier, skønne kontakter etc.
Gennemsnitshastigheden for de enkelte dage lød på mellem 22 og 23 km/t. Den
tilbagelagte længde var på 607 km.
Næste års tur forventes at foregå på Sjælland.
Skagerrak rundt.
o Mandag den 24. juni starter Jan F. og Torkil på en tur vi kalder ’Tour de Skagerrak 2019’.
Turen er på ca. 1.400 cykel kilometer og går via Helsingør op gennem Sverige til Moss i
Norge, herfra sejles til Horten, hvorfra der cykles til Kristiansand, sejles til Hirtshals, cykles
hjem via Randers og Århus, med hjemkomst tii Ishøj den 4. juli.
Skulle nogen have lyst til at vinke farvel til os har Kim N planlagt lidt morgenmad og evt.
cykeltur, se hans opslag på Facebook-gruppen Cafe60+.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til at finde sted torsdag d. 22.08.2019.
God sommerferie til jer alle.

D. 18.06.2019.
P.b.v.
Torkil Petersen
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