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Bestyrelsens beretning for 2020 

Team Ishøj Cafe 60+ Cycling har i dag 55 aktive medlemmer og 13 passive. Der blev i løbet af 

2020 budt velkommen til 4 nye medlemmer, mens 3 sagde farvel til klubben.  

2020 – Et år i Corona-restriktionernes tegn 

Vores generalforsamling i februar 2020 var næppe overstået, før Coronaen viste sit grimme 

ansigt i klubben. De indførte restriktioner har haft stor indvirkning på klubbens virke stort set 

hele året, både cykelmæssigt og socialt – ligesom restriktionerne har været det gennemgående 

punkt på bestyrelsesmøderne. 

Cykelmæssigt har der overvejende været kørt enkeltvis og i hold af maks. 10 personer. 

Derudover har en række af de planlagte cykel-events måttet aflyses: 

• Tur til Kullen 

• Tur til Söderåsen 

• Tur til Bornholm 

• Mallorca Rundt 

• Østersøen Rundt 

• Skolernes Motionsdag 

Eneste gennemførte tur var turen til Svendborg, som var arrangeret af Lennart Thomsen. Denne 

tur blev til gengæld en bragende succes, som søges gentaget i 2021. 

På det sociale felt har der været droslet endnu mere ned, og Tirsdagskaffe, Torsdagsboller og 

Månedsfrokost har været aflyst en stor del af året. Desuden var det ikke muligt at gennemføre 

Sommerfest, Julefrokost, Julegløgg og Nytårskur, ligesom det ikke har været muligt at afholde 

klubaftener med særlige emner på programmet. 

Det til trods er det bestyrelsens indtryk, at der har været cyklet og trænet flittigt, og at der er 

tilbagelagt mange kilometer i vores nærområde. Men det er formentlig ingen overdrivelse, at alle 

ser frem til ”normale” tilstande i klublivet igen med større og større længsel. 

Ændring i bestyrelsens sammensætning 

I maj måned valgte Erik Libolt at trække sig fra bestyrelsen med den begrundelse, at han ikke så 

sig i stand til at bidrage med mere til bestyrelsesarbejdet. 

I bestyrelsen blev vi naturligvis kede af Eriks beslutning, og vi vil gerne takke Erik for den fine og 

ihærdige indsats, som han har ydet i bestyrelsen, helt tilbage fra klubbens opstart. Mange af os 

har også nydt godt af Eriks deltagelse i og gennemførelse af ture til Kullen, Söderåsen, Bornholm 

m.m., ligesom Erik gennem tiden har været det helt naturlige omdrejningspunkt i hovedparten af 

klubbens sociale arrangementer.  
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I stedet for Erik indtrådte suppleant Finn Stokholm som nyt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. 

Finn erstattede ligeledes Erik som klubbens repræsentant i Ishøj Idrætsråd. 

Cykelhold og -ruter 

Klubben fortsatte i 2020 med at anvende den holdinddeling, som blev besluttet i 2019: 

Hold 1:  24 – 26 km/t  

Hold 2:  22 – 24 km/t  

Hold 3:  20 – 22 km/t  

Hold 4: 17 – 20 km/t 

Målsætningen for de enkelte hold er, at der køres samlet ud og samlet hjem. Har et medlem 

svært ved at følge med et specifikt hold, bør vedkommende, både for sin egen og for de andres 

skyld, køre med et langsommere hold de næste par gange, indtil dagsformen atter er 

tilstrækkelig til at prøve kræfter med det hurtigere hold. Dette vil alle få mest ud af. 

I Klubhuset findes et flot ringbind med forslag til cykelruter af forskellig længde. Ruterne tager 

udgangspunkt i klublokalet og kan downloades til medlemmernes GPS-enheder. 

Cykeltøj 

Klubben skiftede i 2020 leverandør af cykeltøj udført i klubbens eget design til Breschel Sport i 

Herfølge. Breschel Sport blev valgt som ny leverandør efter en grundig gennemgang af de 

foreliggende alternativer, hvor vi især lagde vægt på tøjets kvalitet, mulighed for bestilling i små 

serier og muligheden for at bestille både herre- og kvindedesign.  

Mange af medlemmerne har fået bestilt cykeltøj fra både sommer- og vinterkollektionen i den 

nye serie – Bicycle Line – og der har været stor tilfredshed med kvaliteten af tøjet. 

Samarbejdet med klubbens tidligere tøjleverandør blev stoppet efter en langtrukken sag med 

kvalitetsproblemer i forbindelse med det leverede tøj. Sagen blev i sidste ende forligt ved at 

klubben betalte halvdelen af det beløb, leverandøren havde krævet for genbestilling af tøj med 

alvorlige kvalitetsfejl. Dette var på ingen måde en tilfredsstillende udgang på sagen, men vi var 

nødt til at lægge sagen bag os og komme videre. 

Internet, Sociale medier mv. 

Klubben har selv stået for at sætte en hjemmeside op hos en web-leverandør, og resultatet har 

været meget tilfredsstillende. Hjemmesiden giver en flot adgang til overskuelig information, 

både om foreningen og de aktiviteter, der løbende foregår. 

Den hidtidige web-leverandør er imidlertid blevet opkøbt, med ændrede betingelser og priser til 

følge. Vores web-master har derfor arbejdet med at finde alternative løsninger, og vi glæder os 

til at præsentere resultatet heraf i 2021. 
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Foreningen har fortsat sin egen lukkede gruppe på FaceBook, hvor medlemmerne hurtigt kan 

kommunikere med hinanden. 

Foreningen er igen medtaget i Ishøj Kommunes Håndbog for Pensionister og Førtidspensionister, 

denne gang med flotte billeder. 

Sponsorstøtte 

Der er i årets løb ydet sponsorstøtte fra TM Fugeservice. Der sendes en stor tak til TM 

Fugeservice for sponsorstøtten. 

 

 

Ishøj, den 7. februar 2021 
 
Med venlig hilsen og ønske om at vi i 2021 igen vender tilbage til ”normale tilstande”. 

Bestyrelsen 

 


