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1 Siden sidst 
Det planlagte ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. november 2020 vedr. planlægning af julefrokost 

blev aflyst, da Corona-situationen medførte, at julefrokosterne var blevet aflyst forinden. 

Håndbog for FØRTIDSPENSIONISTER / Håndbog for PENSIONISTER for 2021 fra Ishøj kommune er 

udkommet: 

• indeholdende et forsidebillede samt yderligere et billede inde i bogen under 

FØRTIDSPENSIONISTER.  

• Under Håndbog for PENSIONISTER er der i afsnittet under ’Aktivt seniorliv’ en omtale af 

’Cykelklubben Team Ishøj Café 60+ Cycling’ samt et billede med cyklister i klubtøj foran 

klubhuset. 

Nyt fra Ishøj Idrætsråd: 
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• Brian Pirmo (formand) vil gerne besøge de forskellige foreninger, vi vil naturligvis byde ham 

hjertelig velkommen til en tur på cyklen 

• Det er nu muligt at søge om tilskud til genbesøg hos os (ved besøg mellem klubber i 

venskabsbyer); dette udover tilskud fra Ishøj kommune. 

 

2 Corona-situationen, herunder adgang til klubhus, tidspunkt for 

generalforsamling og Kaptajn-kursus. 
Den barske virkelighed vedr. Coronaen overhalede vores møde; Statsministeren med følge kom med de 

nye restriktioner gældende minimum til 17. januar 2021 vedr.  

• forsamlingsforbud (max 5 personer),  

• afstand i det offentlige rum (min. 2 meter) og  

• opfordring til at mødes så lidt som muligt,  

netop som vores møde var overstået. 

Vi må herefter anbefale, at man kun cykler alene eller sammen med faste ’makkere’ fra ens boble. Mødes 

man ved klubhuset, skal man i hvert fald huske at samles max 5 personer og også at holde minimum 2 

meters afstand, når man cykler sammen. Da hegnet p.t. er taget delvist ned, kan man evt. samles i 

grupper på pladsen ved klubhuset i stedet for ved fortovskanten; så bliver der i det mindste lidt bedre 

plads til forskellige grupperinger af MAX 5 personer. Det skal understreges, at der IKKE under nogen 

omstændigheder er adgang til klubhuset! 

 

3 Foreløbigt regnskab for 2020 mm. 
Vores ordinære generalforsamling for 2020 skal iflg. vedtægterne afholdes senest inden udgangen af 

februar 2021, og evt. forslag til behandling her skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2021. 

Som situationen er nu, er der ingen der forventer, at generalforsamlingen kan overholdes inden for 

ovennævnte tidsramme. Vi vil indkalde til generalforsamling så snart det bliver forsvarligt muligt. 

Dog vedlægges allerede nu vores regnskab for 2020 og vores budget for 2021, samt bestyrelsens 

beretning for 2020. 

På grund af overskuddet for 2020 på DKK 20.240,00 ville vi gerne foreslå en nedsættelse af kontingentet 

for 2021, men da generalforsamlingen (hvor kontingentfastsættelsen finder sted) ikke kan afholdes inden 

udgangen af februar 2021, bliver vi nødt til at fortsætte med uændret kontingent for 2021 (dette er for 

aktive DKK 300,00 og for passive DKK 100,00). Til gengæld forventer vi (alt andet lige) at kunne foreslå 

kontingentnedsættelse for 2022. Bemærk også, at vores budget for 2021 udviser et underskud på DKK 

7.020,00. 

Med hensyn til diverse valg i forbindelse med generalforsamlingen kan oplyses, at følgende er på valg, og 

at alle er villige til at modtage genvalg: 

Kasserer    Poul Erik Kroll 
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Bestyrelsesmedlemmer Finn Stokholm og Torkil Petersen 

Suppleanter   Liss Schmidt. Desuden er Niels Otto Hansen villig til valg som suppleant 

Revisor   Sven Pantmann 

Dirigent   Vitus Schmidt 

Vedr. Kaptajns-kursus: 

Dette tager vi op igen, når Coronaen har lempet sit tag i Danmark og i os. 

Ingen medlemmer har p.t. meldt sig til ES i relation til Kaptajns-uddannelsen, jf. referat fra tidligere 

bestyrelsesmøde af 29. september 2020. De halvårlige opfølgningsmøder for kaptajner udskydes 

ligeledes, også på grund af Coronaen, indtil videre! 

 

4 Hjemmeside. 
Efter nærmere undersøgelser blev vi enige om at vi, især af hensyn til vores interne kommunikation og 

fremtiden, nok bør gå mere ind for HOLDSPORT end det det tidl. omtalte WordPress. 

Hvad er så HOLDSPORT: 

Holdsport er, som de selv skriver, ’et onlinesystem til at administrere og koordinere sportsklubber, hold 

og foreninger’.  

Ved at anvende dette system kommer vi bort fra at skulle opdatere data forskellige steder (i dag sendes 

f.eks. en del beskeder til medlemmer ud via 3 kanaler: via mail, via hjemmeside og via vores Facebook-

side); fremover vil dette alene kunne gøres via Holdsport. Samtidig er det fremtidssikret, forstået på den 

måde, at det er dette firma, der står for evt. nye versioner, opgraderinger mm. Samt at det ’bare’ er at 

tage yderligere moduler i brug uden den store udvikling fra vores side (her tænkes bl.a. på et forhold som 

automatiseret kontingentopkrævning). 

HOLDSPORT indeholder flere funktioner, end vi i dag bruger/har ønske om at bruge, men sådanne 

funktioner vil let kunne indpasses fremover, hvis dette ønskes. Dette mener vi er en del a 

fremtidssikringen. 

Holdsport indeholder følgende features: 

• Et medlemssystem 

• En App 

• En kalender 

• Kontingent 

• Økonomistyring 

• Bogføring 

• Website (hjemmeside) 

• Webshop 
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Hvert medlem i klubben skal tilsluttes Holdsport via en App på telefon/tablet/iPad. 

Via denne App får hvert medlem mulighed for bl.a. 

• at kommunikere med alle medlemmer, enkelte medlemmer eller sit holds medlemmer. Denne 

kommunikation kan foregå via E-mail eller SMS 

• at tilmelde sig forskellige arrangementer i klubben / spørge om nogen kommer til et givet 

arrangement / en given dag til træning, etc. 

• En kalender visende de forskellige planlagte aktiviteter, med mulig for at besvare disse 

• Automatiske push-beskeder med oplysning om nærtstående aktiviteter 

Til en start planlægger vi at inddrage App-delen, Kalenderdelen og Hjemmesiden. Efterhånden som flere 

behov melder sig vil vi så udvide herefter.  

Prisen ovenstående ’herlighed’ forventes at blive ca. DKK 3.000,00 pr. år. 

 

5 Forårsbestilling af cykeltøj. 
Vores tøjleverandør Breschel Sport har meddelt ES, at de nu har deres hjemmeside klar.  

ES sender mail til samtlige medlemmer for at høre hvor stor interesse der er for bestilling af nyt cykeltøj til 

foråret / om der igen er interesse for besøg af Breschel Sport med et udvalg af deres produkter. 

 

6 Eventuelt. 
Vi er meget glade for Lennart’s initiativ med hensyn til at arrangere tur til Svendborg til august 2021. 
Til denne tur yder klubben et tilskud på DKK 150,00 pr. deltagende medlem. 
Skulle andre have lyst til at arrangere/være med til at arrangere ture i årets løb hører vi i bestyrelsen 
meget gerne fra jer. 
 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde: torsdag den 25. februar 2021. 
 
 
Ishøj, den 07.01.2021. 
Torkil Petersen 
Sekretær 


