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Referat fra bestyrelsesmøde den 24. maj 2018 

Dagsorden: 

1. Kravet i vedtægterne om en alder på 60+ år for medlemskab, herunder eventuel 
dispensation og beslutningstager for en eventuel dispensation. 

2. Forslag fra et medlem vedrørende frokostordningen. 

3. Tovholder på den månedlige frokost i 2. halvår 2018. 

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende besøg fra LF Fietsclub, Waalre, herunder 
møde med politikerne i Ishøj. 

5. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A, herunder ønske om en opslagstavle i 
klublokalet. 

6. Forsøg med nyt cykelhold (Hold 4). 

7. Opfølgning på Holdkaptajn kurset. 

8. Bestilling af klubtøj hos VergeSport. 

9. Etablering af spinnings-hold i klubben til den kommende vinter. 

10. Efterlevelse af den ny Persondataforordning. 

11. Tovholder til Sveriges-ture sommeren 2018. 

12. Sommerfest. 

13. Mødeplan for bestyrelsesmøder resten af året. 

14. Evt. 

 

Til stede: Tommy Bengtsen, Poul Erik Kroll, Torkil Petersen, Esben Skau 

Afbud: Erik Libolt, Pia Olsen, Poul-Erik Lintrup 

 

1. Kravet i vedtægterne om en alder på 60+ år for medlemskab, herunder eventuel 
dispensation og beslutningstager for en eventuel dispensation. 

Esben Skau orienterede om, at han har givet tilladelse til, at et medlem, der ikke opfylder 

alderskriteriet, er aktiv på et af klubbens cykelhold. De øvrige bestyrelsesmedlemmer tog dette 

til efterretning, men det dog blev fremført, at forholdet burde have været drøftet i bestyrelsen, 

inden tilladelsen blev givet. Vedtægterne indeholder ingen mulighed for at dispensere fra 

alderskriteriet. Der vil derfor ikke i fremtiden blive givet tilladelse til at afvige fra alderskriteriet. 

2. Forslag fra et medlem vedrørende frokostordningen. 

Et medlem har fremsat forslag om, at der skal være mulighed for kun at bestille 2 stk. 

smørrebrød, og at få en sodavand/kildevand i stedet for en øl. Begrundelsen er, at det ikke er alle 

medlemmer, der kan eller ønsker at spise 3 stk. smørrebrød.  
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Bestyrelsen drøftede forslaget og endte op med at være delt i spørgsmålet. Flertallet i 

bestyrelsen stod fast på at forkaste forslaget. Der var dog enighed om, at støtte muligheden for 

at kunne vælge en sodavand/kildevand i stedet for en øl. 

I forlængelse af dette punkt drøftede bestyrelsen tillige, om der skal være en generel mulighed 

for at købe øl om tirsdagen og torsdagen efter cyklingen. Der var enighed om at fastholde 

princippet om, at der kun drikkes øl til den månedlige frokost eller til andre særlige lejligheder.  

3. Tovholder på den månedlige frokost i 2. halvår 2018. 

Erik Libolt er tovholder på frokosten i juni måned, men derefter er der behov for, at andre 

overtager opgaven. Bestyrelsen besluttede at spørge medlemmerne, om der er nogen, der er 

villige til at påtage sig opgaven mod udførlig vejledning. Man kan eventuelt tegne sig for en 

enkelt måned og eventuelt slå sig sammen med et andet medlem og stå for opgaven i fællesskab. 

Esben Skau skriver rundt til medlemmerne. 

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende besøg fra LF Fietsclub, Waalre, herunder 
møde med politikerne i Ishøj. 

Torkil Petersen orienterede om, at han og Søren Lauth har været til møde med repræsentanter 

fra kommunen vedrørende det kommende besøg fra cykelklubben i Waalre. Kommunen har 

meldt tilbage, at de tilbyder at være værter for en frokost til ca. 15 personer i den anledning. 

Ifølge de seneste meldinger kommer der i alt 5 cyklister fra Waalre samt én følger i en 

autocamper. Torkil Petersen har reserveret 2 dobbeltværelser på Vandrehjemmet for 3 nætter, 

da 2 personer overnatter i autocamperen. 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med Torkil Petersen som formand, samt 

med deltagelse af Poul Erik Kroll og Esben Skau. Herudover vil Søren Lauth blive tilbudt at 

indtræde i arbejdsgruppen. Torkil Petersen indkalder til arbejdsgruppens første møde. 

5. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A, herunder ønske om en opslagstavle i 
klublokalet. 

Esben Skau orienterede om, at han har kontaktet Idræts- og Fritidsinspektør Kai Hansen og 

meddelt, at klubben har opstillet et køleskab i det tildelte depotrum samt har placeret en 

kompressor og monteret en vandslange i fyrrummet. Desuden er der orienteret om, at det store 

køleskab i køkkenet ikke virker ordentligt. Kai Hansen har takket for orienteringen og meddelt, at 

han vil få kigget på køleskabet. Dette er efterfølgende blevet skiftet. 

Vedrørende klubbens ønske om en opslagstavle vurderes dette at kunne klares gennem et møde 

med Marineforeningen. Esben Skau kontakter formanden og aftaler et møde. 

6. Forsøg med nyt cykelhold (Hold 4). 

Esben Skau orienterede om erfaringerne med det nye cykelhold (Hold 4), der er etableret på 

forsøgsbasis. Tilbagemeldingen er, at der som regel deltager ca. 6-8 ryttere på holdet. 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte forsøgsordningen, dog med den ændring at der ikke kan 
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være deltagerbegrænsninger på holdet ud over at man skal kunne følge med holdet i den 

fastsatte gennemsnitsfart (18-20 km/t). 

Erik Livoni har fungeret som holdkaptajn for holdet i opstartperioden, men har nu meddelt, at 

han kun kan påtage sig rollen holdkaptajn om torsdagen. Da der ikke umiddelbart er andre 

holdkaptajner, der kan træde fast til om tirsdagen, må holddeltagerne være indstillet på at cykle 

uden holdkaptajn lejlighedsvist.  

7. Opfølgning på Holdkaptajn kurset. 

Esben Skau orienterede om, at 10 medlemmer deltog i det afholdte kursus for holdkaptajner. 

Kurset må betegnes som vellykket og gav de 10 deltagere et godt indblik i holdkaptajnens rolle 

og ansvar.  

Bestyrelsen besluttede at følge DGI’s anbefaling om maksimalt 12 cyklister på et hold. Det 

betyder, at der skal foretages en opdeling af holdet i 2, hvis der er mere end 12 fremmødte til et 

hold. Desuden besluttede bestyrelsen, at et medlem kun undtagelsesvist kan opnå tilladelse til at 

ligge bagest i feltet. Hvis et medlem igennem en længere periode ønsker at ligge bagest, skal 

dette ske med en afstand på 25-50 meter til feltet. 

Næste skridt er at indkalde samtlige holdkaptajner til et fællesmøde, så det kan sikres, at de 

enkelte holdkaptajner agerer nogenlunde ens. Esben Skau sørger for at indkalde til dette møde, 

der forventes afholdt i midten af juni 2018. 

8. Bestilling af klubtøj hos VergeSport. 

Esben Skau orienterede om, at den samlede ordre på klubtøj nu er afgivet til fabrikken i Polen, og 

at tøjet forventes leveret den 21. juni 2018. Der er 8 medlemmer, der har afgivet bestilling. Heraf 

ser der ud til at være 6 bestillinger, der udløser tilskud fra klubben. 

9. Etablering af spinnings-hold i klubben til den kommende vinter. 

Bestyrelsen bakker op om at etablere et spinnings-hold i klubben til den kommende vinter. 

Bestyrelsen vender tilbage med en invitation til medlemmerne i slutningen af august 2018. 

10. Efterlevelse af den ny Persondataforordning. 

Der forestår en række aktiviteter i bestyrelsen for at sikre, at klubben efterlever de nye regler for 

beskyttelse af persondata, der netop nu træder i kraft. Ishøj Kommune har inviteret til et oplæg 

om de nye krav. Poul Erik Kroll, Torkil Petersen og Esben Skau deltager i mødet. Herefter vil der 

blive lagt en plan for det videre arbejde. 

11. Tovholder til Sveriges-ture sommeren 2018. 

Det er Erik Libolt, der er tovholder på de planlagte Sveriges-ture. Erik Libolt anmodes om at 

melde nogle datoer for de enkelte ture ud til medlemmerne. 
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12. Sommerfest. 

Bestyrelsen fastsatte datoen for sommerfesten til den 27. juli 2018. Poul Erik Kroll reserverer 

klublokalet, mens Esben Skau udsender en invitation til medlemmerne og anmoder om frivillige 

til festudvalget. 

13. Mødeplan for bestyrelsesmøder resten af året. 

Følgende datoer fastsattes: 

• Bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 

• Bestyrelsesmøde den 23. august 2018 

• Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2018 

• Bestyrelsesmøde den 15. november 2018 

• Bestyrelsesmøde den 3. januar 2019 

• Bestyrelsesmøde den 24. januar 2019 

• Generalforsamling den 21. februar 2019 

Der kan arrangeres yderligere bestyrelsesmøder, hvis behovet opstår. 

14. Evt. 

Der var ingen punkter til behandling. 

 

 

P.b.v. 

Esben Skau 


