Team Ishøj Café60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018.
Deltagere:
Peter Møller
Tommy Bengtsen
Poul Erik Kroll
Erik Libolt
Torkil Petersen (referent)
Pia Olsen (suppleant)
Fraværende:
Poul Erik Lintrup (suppleant)
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1.

Fritidskonference i Esbjerg 21. – 22. september.

Ishøj Kommune afholder fritidskonference i Esbjerg den 21. – 22. september.
Ingen tilmelding foretaget fra Café60+, skulle have været senest 19. august.

2.

Idrætsforeningers behandling af personoplysninger

Bl.a. på grund af formandsskifte midt i perioden har vi endnu ikke fået gjort noget ved den nye
Persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.
Poul Erik Kroll påtog sig opgaven med at komme med forslag til, hvordan vi skal forholde os til, og hvad vi
skal gøre i relation til denne nye lov.

3.

Klubtøj.

Deltager man i cykel-arrangementer i klubregi, skal man naturligvis også køre i klubtøj! Der har indtil dato
været flere cykel-arrangementer, hvor nogle deltagere kommer i andre trøjer end Café60+ trøjerne. Dette
ønsker vi ikke mere!
Fremover vil man miste evt. klubtilskud til turen, såfremt man ikke som minimum har klubtrøje på. Der
dispenseres for cykelbukser, såfremt disse er neutrale.
Ligeledes dispenseres der naturligvis for nye medlemmer, der først er indmeldt efter den indtil da sidste
bestillingsfrist hos tøjleverandøren.
Der er en ret udbredt utilfredshed med kvaliteten af cykeltøjet fra vores nuværende leverandør:
VergeSport.
Derudover er firmaet løbet fra en aftale om, at deres mærke IKKE skal fremstå bag på bluser, som det gør
på den seneste levering.
Konklusionen blev, at Peter Møller tager kontakt til andre mulige leverandører med henblik på at få en
anden leverandør. Vi mener helt sikkert, at vi kan beholde logo og farvesammensætning, det er ikke
firmaets ejendom!

4.

Fællespublikationen ’Idræt i Ishøj’.

Peter Møller orienterede om, at Café60+ nu er optaget i publikationen ’Idræt i Ishøj´ for 2018/19, udgivet
af Ishøj Idrætsråd. Dette er en publikation der informerer om alle idrætsklubber i Ishøj, der er optaget i
Ishøj Idrætsråd.

5.

Spinningshold i Café60+ regi?

Poul Erik Hansen har, med bistand fra Peter Møller, tilbudt at starte et spinningshold op i Café60+ regi.
Selve spinningen vil foregå i Fitness Ishøj, beliggende på 1. sal i Ishøj Idrætscenter.
Poul Erik vil fremkomme med tid for en gratis prøvetime. Er der en rimelig tilmelding til spinningen,
startes der et spinningshold op. Tid m.m. vil blive bestemt i forbindelse med/efter prøvetimen.
Ønsker man at deltage i spinningen (ud over prøvetimen) skal man have et medlemskab hos Fitness Ishøj.
Dette giver fuld adgang til alle træningsfaciliteter alle årets dage fra kl. 05:00 til 23:00.
Priser:
DKK 600,00 for 3 mdr. incl. aktiveringsgebyr for nøglebrik
DKK 950,00 for 6 mdr. incl. aktiveringsgebyr for nøglebrik
DKK 1.650,00 for 12 mdr. incl. aktiveringsgebyr for nøglebrik
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Derefter er prisen:
DKK 450,00 for 3 mdr.
DKK 800,00 for 6 mdr.
DKK 1.500,00 for 12 mdr.
Holder man pause eller bliver brikken lukket, skal der atter betales aktiveringsgebyr på DKK 150,00.
Vi har også via Café60+ fået tilbud om kun at have et 6 måneders medlemskab, derefter sætte
medlemskabet på pause i 6 mdr., starte medlemskab igen i 6 mdr. etc., uden at skulle genaktivere
nøglebrik. Man kan dermed ’nøjes’ at være medlem fra 1. okt. til 31. marts, i spinningssæsonen, også
uden at skulle betale aktiveringsgebyr mere end den ene gang.

6.

Lokalesituation.

Peter Møller og Erik Libolt har været til møde med Marineforeningen og Ishøj Kommune vedr.
Strandvangen 54A.
Ishøj Kommune sætter et nyt køleskab op i baren, til alles brug.
Det blev præciseret, at alt inventar købt af Ishøj Kommune ikke må påsættes lås!
Café60+ har foreløbig ’fået’ lidt vægplads ved dobbeltdøren, til opsætning af opslagstavle mm.
Opslagstavle er opsat, og vi opfordrer til, at denne bruges til relevante Café60+ opslag.
Vi har foreløbig Strandvangen 54A hver tirsdag og torsdag, frem til 30.06.2019.

7.

Antal cykelhold i Café60+.

Det midlertidige Hold 4 nedlægges, da der ikke længere er behov herfor. De tidligere Hold 4 deltagere
kører nu med Snegleholdet.
Der holdes derfor fast i, at vi fremover kører med 3 hold, som beskrevet på vor hjemmeside:
www.cafe60plus.dk, nemlig
• Galopholdet
• Snegleholdet
• Lunteholdet
Lunteholdet mangler en person til at ’lede’ dette. Bestyrelsen opfordrer evt. interesserede til at melde sig
hertil.

8.

Skolernes Motionsdag.

Skolernes motionsdag afholdes i år d. 12. oktober, og bestyrelsen opfordrer til at deltage heri.
Søren og Lisbeth Lauth vil gerne stå for den praktiske del her, så yderligere info herom vil komme derfra.

9.

Fælles linje for holdkaptajner.

Også bestyrelsen mener, at der er behov for et fællesmøde for de holdkaptajner, der findes i Café60plus.
Formålet er først og fremmest at sikre sikkerheden på vore cykelture, både for os selv og for vores
omgivelser. Vi forventer en god meningsudveksling på dette møde, og at alle holdkaptajner får noget godt
og relevant med hjem til fremtidig brug.
Fællesmødet er fastsat til torsdag d. 27.09. kl. 12:30, (efter cykelturen og bollerne).
Peter Møller laver oplæg. Nærmere følger.

3

Team Ishøj Café60+ Cycling

10. Orientering vedr. besøg fra Waalre.
Alt vedr. de 4 hollandske cyklisters besøg menes at være på plads.
Alle medlemmer har haft mulighed for at tilmelde sig til diverse arrangementer, og Pile Mølle er udvalgt
som storleverandør af frokost / buffet.
Ishøj Kommune har bidraget væsentligt til begivenhederne. Tak for det.

11. DGI Foreningsservice.
Café60+ er medlem af DGI.
Torkil Petersen har været med på et par video-kurser fra DGI, bl.a. om hjemmesider (ikke interessant for
os) og om den nye persondataforordning. Dette var et udmærket kursus på ca. 50 minutter og kan stadig
ses som link under DGI.
DGI har forskellige aktiviteter man kan melde sig til, herunder Foreningsservice.
Peter Møller tilmelder sig/os til dette for at finde nærmere ud af, om det er noget for os.

12. Eventuelt.
Deltagerne fra cykelturen Ishøj – Paris i 2016 modtog Initiativprisen fra Ishøj Kommune i 2017.
Erik Libolt undersøger, hvad det vil koste at få alle deltageres navne indgraveret på den medfølgende
pokal.
Forslag om at trykke samtlige deltageres navne på en af de trøjer, der blev cyklet med på turen fra Ishøj til
Paris, blev nedstemt. For mange modstridende følelser involveret heri, især fordi der blev kørt i trøjer fra
cykelklubben IMCC.
Et medlem har tilbudt Café60+ en gasgrill. Bestyrelsen takker nej. Man kan ikke se, at vi kan bruge den til
noget, da vore arrangementer p.t. ikke omfatter brug af grill. Den vil bare stå og fylde op.
D. 26.08.2018
P.b.v.
Torkil Petersen
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