
 

 

1  Team Ishøj Café60+ Cycling 

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. januar 2019. 
 

 

Deltagere: 

Peter Møller 

Poul Erik Kroll 

Tommy Bengtsen 

Erik Libolt 

Pia Olsen (suppleant) 

Poul Erik Lintrup (suppleant) 

Torkil Petersen (referent) 
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1 Siden sidst. 
• Jule/nytårsarrangementer. 

o Arrangementerne: Julefrokost, Gløgg og æbleskiver og Nytårsparole blev alle afholdt med 
stor succes. Bestyrelsen forventer de fortsættes fremover. 

• Udmeldelse og genindtræden i klubben. 
o Klubben er åben for alle, der er fyldt 60 år i indmeldelsesåret. Skulle en person ønske at 

blive medlem efter selv at have meldt sig ud, skal vedkommende ’starte forfra’ med 
indmeldelse, dog ydes der i så fald ikke tilskud til ny trøje. 

• Tilbagemeldinger på nye ture. 
o I referat af 15. november 2018 efterlystes nye turforslag, der skulle stiles til Peter Møller, 

gerne inden 1.12.2018. Ingen forslag fremkommet. 

• Klubaften med DGI den 5.3.2019 kl. 19:00 – 21:00. 
o Peter Møller har aftalt med DGI, at der tirsdag d. 5. marts 2019 afholdes et ’Go’ stil 

kursus’ kl. 19:00 på Strandvangen 54A. Vi opfordrer til at alle, der har mulighed herfor, 
deltager. Der udsendes særskilt invitation senere. 
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2 Tøjsituationen. 
Der har været lidt problemer med kommunikationen mellem Café60+ og Danish Bike med hensyn til ny 
prøvetime, især for kvinder og store mænd. 
Erik Libolt rykker for at prøvetime afholdes inden udgangen af uge 2 (Aller senest d. 11. januar). Vi 
forventer så at især kvinder og store mænd deltager. 
 
 

3 Lokalenyt. 
• Marineforeningen. 

o Der har været lidt brevskrivning fra Marineforeningen til os vedr. brugen af Strandvangen 

54A. Vi gør indtil videre ikke mere ud af dette. 

• Kommunen. 

o Det er oplyst til os, at bestilling af Strandvangen 54A fremover vil være perioden fra 1.8. 

til 31.7., næste periode altså fra 1.8.2019 – 31.07.2020. Vi forventer ingen ændringer for 

os, så vi bestiller lokaler som hidtil for tirsdag og torsdag og derudover til specielle 

arrangementer.  

 

4 Planlagte ture i 2019. 
• Costa Brava 4. – 11. maj. 

o Turen til Giverola med 19 deltagere er nu på plads. De første aconto betalinger har fundet 
sted, og Torkil forventer inden januars udgang at udsende mere info til deltagerne, inkl. 
tidspunkt for restbetaling. 

• Mallorca i september. 
o Turen til Alcudia med 24 deltagere er på plads, og aconto betalinger er ved at blive 

foretaget. Turen finder sted i perioden16. – 23. september 2019, med Lennart Thomsen 
som koordinator. 

 

5 Forberedelse til generalforsamling den 21.02.2019. 
• Medlemmer på valg 

o I bestyrelsen er følgende medlemmer på valg: Erik Libolt, Poul Erik Kroll (kasserer) og 
Torkil Petersen. Alle villige til genvalg 

o Følgende suppleanter er på valg: Pia Olsen og Poul Erik Lintrup. Begge villige til genvalg. 
o Revisor: Sven Pantmann. Er villig til genvalg 
o Som dirigent foreslås Finn Stokholm 
o Som referent foreslås Torkil Petersen 

• Regnskab for 2018 
o Regnskab gennemgået og underskrevet. Mangler revisors underskrift. 
o Budget gennemgået og godkendt som forslag til generalforsamlingen, med en stigning i 

medlemskontingent for aktive medlemmer fra DKK 200,00 til DKK 225,00. Kontingent for 
passive medlemmer uændret. 

• Vedtægtsændringer 
o Bestyrelsen foreslår ingen vedtægtsændringer 
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6 Diverse 
• Klubtøj. 

o Bestyrelsen henstiller til alle medlemmer, at man i Café60+ regi enten kører i Café60+ 
klubtøj eller i neutralt tøj; dette betyder, at bestyrelsen helst ikke ser, at man kører i 
andre cykelklubbers trøjer og/eller bukser (som synlige!). 

• Cykelhold. 
o Bestyrelsen lægger op til at man fremover formelt har nedenstående 4 cykelhold. Navne 

hertil? Man ser det gerne drøftet under ’Diverse’ på vores generalforsamling d. 21. 
februar. Er man ikke så mange en dag slår man naturligvis nogle grupper sammen, som 
det også gøres i dag. Afhængig af stemningen på generalforsamlingen ændres til vores 
forslag, eller man bibeholder det nuværende set up. 

▪ 17 – 20 km 
▪ 20 – 22 km 
▪ 22 – 24 km 
▪ 24 – 26 km 

 

7 Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 14. februar 2019 kl. 13:00. 
 
Næste generalforsamling er fastlagt til torsdag d. 21. februar 2019. Nærmere følger senere. 
 
 
D. 08.01.2019. 
 
P.b.v. 
Torkil Petersen 


