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Konstituering af bestyrelsen.

Esben Skau bød velkommen til alle, og med en særlig velkomst til vores 2 nye suppelanter.
Bestyrelsen konstituerede sig og består nu af
•
•
•
•
•
•
•

Esben Skau (formand)
Pia Olsen (næstformand)
Poul Erik Kroll (kasserer)
Erik Libolt
Torkil Petersen (sekretær)
Liss Schmidt (suppleant)
Finn Stokholm (suppleant)

Suppleanterne indbydes til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder, men uden stemmeret!
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Drøftelse af situationen omkring klubtøj fra Danish Bike.

Vores tøjsituation i relation til Danish Bike er ikke blevet bedre.
Nogle medlemmer har fået deres tøj tilbage sammen med helt nye trøjer!
Nogle har fået trøjer tilbage påført refleksbånd på de steder, hvor trøjer var løbet, andre har fået forkert
tøj tilbage …. KLART IKKE ACCEPTABELT.
For at få fuld klarhed over tilfredshedsgraden hos de medlemmer, der har reklameret over deres trøjer,
sender Erik Libolt en mail til disse med anmodning om at få deres kommentarer til ’reparationerne’.
VENLIGST svar denne mail fra Erik, så vi kan få klarhed over situationen.
Vi vil derefter forsøge at få et møde i stand mellem Danish Bike og Bestyrelsen, med det formål at få vores
tvister afgjort nu.
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Drøftelse af mail fra Ishøj Fællesråd vedr. fællespublikation.

Erik Libolt er vores repræsentant i Ishøj Fællesråd.
Ishøj Idrætsråd har hidtil været med til at udgive en årligt trykt publikation med oversigt over de
forskellige idrætsorganisationer i Ishøj Fællesråd.
Man mener, at tiden er løbet fra denne publikation, og har i stedet planer om at få lavet en
foreningsportal, der fortæller lidt om den enkelte organisation med et link til organisationens
hjemmeside.
Det blev aftalt at Torkil Petersen skal tage kontakt til Ishøj Fællesråd herom.

4 Drøftelse af mail fra DGI vedr. muligt træningsforløb for nye
medlemmer.
Man er i DGI i færd med at opstarte et forløb, der skal ’klæde potentielle nye medlemmer på til at blive en
del af en cykelklub og få lyst til at komme igen’. Forløbet henvender sig til deltagere, der har en
racercykel, kan skifte gear, kan køre med klikpedaler og cykle minimum en time med ca. 20-25 km
gennemsnitsfart.

Man har fra DGI’s side spurgt, om vi er interesserede i at deltage heri. Prisen for deltagelse er DKK 499,00
per deltager.
Bestyrelsen var enige om, at dette er ikke noget, vi ønsker at deltage i, da vi ikke forventer at rekruttere
nye medlemmer ad denne kanal. Vi har netop aftalt med Søren Lauth, at han byder nye medlemmer
velkommen og ’klæder disse på’, så de hurtigt bliver integreret og bliver en del af det/de cykelhold, man
forventer at ville køre med. Bestyrelsen forventer, at vi alle får glæde af dette tiltag.
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Medlemsmøde 17. marts vedr. vores cykelregler.

Vi har tidligere annonceret, at vi ville afholde et medlemsmøde tirsdag den 17. marts med fokus på de
ændrede cykelregler, der ville være en konsekvens af vores Kaptajn-opfølgningsmøde med DGI.
Den eneste regel der blev ændret var reglen, når man skifter ved kørsel 1 og 1: Fremover holder den
forreste (den der skal afløses) helt ind til højre og lader sig hurtigt glide ned bagerst i feltet i forbindelse
med at de øvrige overhaler ham/hende venstreom!
Man mener at dette princip-skift allerede nu forløber rigtig godt, og at vi ikke kan bruge en aften på dette
og de øvrige regler, vi har.
I stedet blev det besluttet at mødes efter træning tirsdag den 31. marts kl. 12:30. Her vil vi så holde et
opstartsmøde for sommersæsonen og her bl.a. også gennemgå vores cykelregler.
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Mødeplan for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Indtil næste ordinære generalforsamling i februar 2021 er der planlagt følgende bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 24. marts 2020
Tirsdag den 21. april 2020
Torsdag den 4. juni 2020
Tirsdag den 11. august 2020
Tirsdag den 29. september 2020
Tirsdag den 3. november 2020
Tirsdag den 5. januar 2021
Tirsdag den 26. januar 2021
Generalforsamling, torsdag den 18. februar 2021
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Evt.

Race accross America - RAAM
Vores medlem Mogens Laursen, skal i juni 2020 deltage i løbet Race across America som hjælper for
Karsten Hoffmann, der har gennemført turen flere gange. Turen er på ca. 5.000 km, 54.000 højdemeter og
gennemføres typisk af solo cyklister på 11 dage.
Karsten har, via Mogens, tilbudt at komme en aften og fortælle om turen m.m.
Erik arbejder på sagen.

Næste planlagte bestyrelsesmøde: tirsdag den 24. marts kl. 12:30.

Ishøj, den 27. februar 2020.
Torkil Petersen
Sekretær

