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Siden sidst

Grundet Corona-krisen har der ikke været meget aktivitet i klubben.
Intet at bemærke.
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2

Status på tøjsagen med Danish Bike

Tøjsagen med Danish Bike er desværre endnu ikke afsluttet.
ES har talt med Henrik fra Danish Bike; Danish Bike har endnu ikke modtaget alle trøjer fra Italien (de
trøjer, der skal erstatte dem med tape).
ES og PO aftaler møde med Henrik for endelig afslutning af sagen.
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Drøftelse vedr. valg af ny tøjleverandør.

Jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde er der arbejdet videre med Vangard og Breschel Sport.
Tøjprøver fra de 2 firmaer er sammenlignet, og prøverne fra Vangard var af så dårlig en kvalitet, at man
har fravalgt dem, hvorimod prøverne fra Breschel Sport tegner rigtig godt, så dette firma arbejdes der
videre med.
Opstartsgebyr, for at få tøjet i vores farver med logo etc., kan vi tilsyneladende ikke undgå. Det er DKK
1.825,00 incl. moms.
Der arbejdes videre med bukser med den bedste pude og med trøjer med lynlås i en lomme.
Kan man bestille 10 eller flere af en enhed, får man 20% i besparelse for alle enhederne.
ES, PO og PEK aftaler møde med Breschel Sport for at få fastlagt de sidste detaljer vedr. en ny tøjaftale.
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Hvorledes skal en genåbning af klubben foregå?

I løbet af weekenden 6.- 7. juni 2020 har folketingets partier i enighed sat 3. fase af genåbningen
af Danmark i værk.
Dette betyder bl.a., at vores cykelklub, Café 60+ kan genåbne på betingelser.
Fra Ishøj Kommune har vi d. 9. juni fået et skriv vedr. genåbning af indendørs idræt og
foreningslokaler.
Vi starter derfor vores træning op igen torsdag den 11. juni 2020 kl. 10:00 fra Strandvangen 54A,
naturligvis med begrænsninger.
For yderligere info herom se indhold af mail udsendt til samtlige medlemmer den 9. juni, samt
skrivelsen fra Ishøj kommune af 9. juni 2020, begge kopieret og indsat bagerst i dette referat.
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Eventuelt

Intet behandlet.

3

Næste ordinære bestyrelsesmøde: tirsdag den 11. august 2020.

Ishøj, den 13. juni 2020.
Torkil Petersen
Sekretær
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Bilag 1: Indhold af mail pr. 9. juni 2020
Til alle medlemmer i Café 60+.
I løbet af weekenden 6.- 7. juni 2020 har folketingets partier i enighed sat 3. fase af genåbningen
af Danmark i værk.
Dette betyder bl.a., at vores cykelklub, Café 60+ kan genåbne på betingelser.
Fra Ishøj Kommune har vi d. 9. juni fået et skriv vedr. genåbning af indendørs idræt og
foreningslokaler, der vedlægges denne mail.
Vores klublokale åbner jvf. skrivelsen torsdag den 11. juni 2020, men med betingelser for, hvor
mange der må være i lokalet. På indgangen vil der iflg. skrivelsen være angivet, hvor mange der
må være samlet i lokalet, såfremt man overholder de generelle sundhedsmæssige regler om
hygiejne, afstand m.m..
Blandt DGI's anbefalinger til genopstart skal bl.a. nævnes følgende forhold, som vi naturligvis
også følger:
Det anbefales, at man IKKE kører 2 og 2 ved fysisk anstrengelse. Det betyder i praksis, at der er
mulighed for at køre to og to på sociale ture i roligt tempo uden anstrengelse. Det vil altid være
op til den enkelte kaptajn at vurdere , om to og to kørsel kan finde sted.

DGI Cykling anbefaler, at man overholder de generelle krav og anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne, bl.a.:
•

Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende).

•

Der bør være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse, hvor dråber dannes og
slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx ved fysisk anstrengelse.

•

At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at
vaske hænder med vand og sæbe.

•

At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

•

At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste,
muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

•

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Ovenstående betyder blandt andet, at vi på vores træningsture anbefaler altid at køre en og en, at vi
holder fast ved at vores grupper max må være på 12 personer, og at kaptajnen som hidtil styrer turen.
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Efter cyklingen på torsdag, ca. kl. 12:00, vil der atter være kaffe og brød. Afhængig af, hvor mange der
kommer og kommunens krav til max antal, forventer vi at finde en løsning der gør, at vi alle kan deltage
(måske nogen skal sidde udenfor, måske .... ).
Hvis forholdene ellers tillader det, forventer vi ligeledes at genopstarte frokosten den 2. torsdag i
måneden, første gang torsdag den 9. juli. Nærmere vil følge herom.
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Bilag 2: Brev fra Ishøj kommune af 9. juni 2020 vedr. foreningshuse

Journal eller CPR-nummer:
18.00.00-G01-5-20

Center for Kultur og Fritid

Til alle foreninger i Ishøj Kommune
9. juni 2020

Fase 3: Genåbning af indendørs idræt og foreningslokaler
Der åbnes nu op for indendørs idræts- og foreningsliv. Det vil sige en åbning af alle lokaler, hvor der
udøves idræts- og fritidsaktiviteter – herunder spejderhuse, foreningshuse, vandkulturbåd og
træningscentre. Det sker som en del af fase 3 i genåbningen af Danmark.

Generelle retningslinjer for gennemførsel af gradvis åbning
Den gradvise åbning skal håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan
overholdes af den enkelte bruger, forening samt facilitet. Ishøj Kommune vil sikre at rammerne for
aktiviteterne lever op til de gældende krav. Det er brugernes ansvar at efterleve
sundhedsmyndighederne anbefalinger i forhold til afvikling af de konkrete aktiviteter.

Begrænsning på deltagerantal i de enkelte aktiviteter
Forsamlingsforbuddet er fra mandag den 8. juni 2020 hævet til 50 personer fra 10 personer. Det
betyder, at det nu er tilladt at forsamles 50 personer, så længe retningslinjerne fra myndighederne
overholdes.

Der vil være lokaler, hvor der er begrænsning på antal personer. Det vil fremgå på indgangen til de
pågældende lokaler og er særligt gældende for foreningshuse.

Åbningen er gældende fra torsdag den 11. juni 2020.

Der er endnu ikke taget stilling til hvornår Ishøj Svømmehal åbner.
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Der kan rettes henvendelse til Ishøj Idræts & Fritidscenter, hvis der ønskes værnemidler, såsom
håndsprit, ved de kommunale anlæg.
Hvis I har spørgsmål, kan der rettes telefonisk henvendelse til Center for
Kultur og Fritid på telefon 4357 7117.

Med venlig hilsen

Center for Kultur og Fritid

Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20  2635 Ishøj  Telefon 43 57 75 75  Ishojkommune@ishoj.dk www.ishoj.dk
 Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl.12-17, fredag kl. 9-13

