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Siden sidst

Tøjsagen med Danish Bike er nu endelig afsluttet.
I denne forbindelse efterlyser vi ejeren til en helt ny kortærmet jersey i størrelse XXXXL samt ejeren af en
brugt kortærmet jersey, ligeledes størrelse XXXXL. Disse kan udleveres til den rette ved henvendelse til ES.
Er der ingen der henvender sig herom senest 15. oktober 2020 vil vi forsøge at sælge den ubrugte trøje til
en, der kan passe den.
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Tøjbestilling, vintertøj.

Vi forespurgte pr. mail alle medlemmer, om de var interesserede i at se på / købe vintertøj hos vores nye
tøjleverandør: Breschel Sport.
Der var en del interesserede, så ES kontakter Breschel Sport for at aftale, hvornår de kan vise
vintersortimentet hos os. Nærmere følger.
Vi går her især efter vinterjakker og lange bukser, bibtights, samt langærmet jersey og vindvest.
Bestilling af sommertøj vil vi gerne udskyde til foråret 2021, for om muligt at få bestilt 10 stk. af de
enkelte enheder, der i givet fald medfører 20% rabat.
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Corona-situationen, herunder frokost og julefrokost.

Coronaen har igen forårsaget en kedelig udvikling. Som I alle ved, er der lukket delvist ned for bl.a. sociale
arrangementer, og denne anbefaling kommer også fra både kommune og DGI.
Vi har besluttet at følge disse anbefalinger, og det medfører, at vi aflyser vores traditionelle
månedsfrokost i oktober, der skulle have været afholdt torsdag den 8. oktober 2020.
Samtidig er der enighed om, at vi, på næste planlagte bestyrelsesmøde den 3. november, tager stilling til
afholdelse / aflysning af såvel månedsfrokost for november samt julefrokost, og de traditionelle
arrangementer ’gløgg og æbleskiver’ og ’nytårsparole’.
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Hjemmeside.

Vores hjemmeside cafe60plus.dk har fået ny leverandør via opkøb, og dette betyder, at hosting af vores
hjemmeside fremover vil koste os DKK 1.335,00 i stedet for som hidtil DKK 348,00.
Vi ser desværre ikke andre muligheder end at fortsætte med den nye pris.
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Eventuelt.
•

Flere medlemmer har forespurgt på afholdelse af kaptajnsmøder, og dette vil vi meget gerne
være med til at promovere. Vi vil derfor fremover forsøge at afholde kaptajnsmøde 2 gange årligt,
forår og efterår. Nærmere følger.
Skulle nogen medlemmer være interesserede i kaptajnsuddannelsen via DGI, skal man ’bare’
melde sig til vores formand ES. Vi vil blive meget glade for nye ansigter, der kan og vil gå ind i
denne kaptajnsrolle.

•

Og til sidst lige et lille hjertesuk: Kører man med på en af vores tirsdags-/torsdagshold, kører man
naturligvis med på hele turen og følger kaptajnens anvisninger! Skulle der ske et eller andet, der
gør, at man ikke kan eller vil køre med længere på turen, SKAL man melde dette til kaptajnen
inden man forlader gruppen! Kaptajnen vurderer så, om det er forsvarligt, at man kører hjem
alene, eller om man skal have følgeskab.
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Vores princip er stadigvæk: Samlet ud og samlet hjem, men naturligvis kan der være årsager til, at
man ikke kan fuldføre turen. I givet fald meddel dette til kaptajnen!!!

Næste ordinære bestyrelsesmøde: tirsdag den 3. november 2020.

Ishøj, den 30.09.2020.
Torkil Petersen
Sekretær

