Team Ishøj Café 60+ Cycling
Referat fra bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017
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Til stede: Tommy Bengtsen, Poul Erik Kroll, Erik Libolt, Torkil Petersen, Søren Lauth, Esben Skau
Afbud: Poul-Erik Lintrup

1. Orientering om Team Ishøj-Waalre projektet, fremlæggelse af regnskab.
Poul Erik Kroll præsenterede regnskabet for projektet og gennemgik kort de forskellige
regnskabsposter. Poul Erik Kroll oplyste, at regnskabet er sendt til Ishøj Kommune og godkendt
af kommunen. Det viser et overskud på kr. 1.646, der tilfalder klubkassen.
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. Medlemmer, der er interesseret i at se regnskabet,
kan rette henvendelse til Poul Erik Kroll.
2. Beslutning om fremtidig holdopdeling.
Bestyrelsen drøftede de forskellige ønsker, der blev fremsat på fællesmødet i september. Der
var enighed om, at vinterhalvåret, som nu står for døren, ikke er det rette tidspunkt at oprette
yderligere hold, da fremmødet på både tirsdage og torsdage erfaringsmæssigt falder.
Bestyrelsen er indstillet på at igangsætte forskellige eksperimenter for holdopdelingen til
foråret for at finde det rette niveau, inden endelig beslutning træffes. Eksperimenterne vil finde
sted på tirsdage.
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3. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner.
Der er 5 medlemmer, der har udtrykt interesse for at blive holdkaptajn: Tommy Bengtsen,
Torkil Petersen, Erik Libolt, Kim Nagel og Jes Tofte Jensen.
Esben Skau undersøger muligheder for at tilmelde sig uddannelse hos DGI og priser herpå. Erik
Libolt undersøger alternative uddannelsesmuligheder gennem sine kontakter i andre
cykelklubber.
4. Drøftelse af forslag til cykelprojekter i 2018, herunder regler for ansøgning om støtte.
Bestyrelsen drøftede de forskellige ønsker, der blev fremsat på fællesmødet i september. Der
var enighed om som udgangspunkt at definere følgende projekter for 2018:
•
•
•
•
•

Tur til Kullen, 1-2 dage
Tur til Bornholm, 1-2 dage
Tur til Skåne, 1-2 dage
Tur til Harzen, 3-4 dage
Tur rundt om Kattegat, 8-10 dage

Erik Libolt skriver et kort oplæg om de første tre projekter, Poul Erik Kroll skriver et kort oplæg
om Harzen turen, og Torkil Petersen skriver et kort oplæg om Kattegat turen. Medlemmerne er
velkommen til at udarbejde oplæg om andre projekter og sende disse til bestyrelsen.
Oplæggene sendes efterfølgende til medlemmerne, der anmodes om at tilkendegive deres
ønske om deltagelse. Hvis interessen er tilstrækkelig, vil detailplanlægningen af projekterne
herefter blive sat i gang. De deltagende medlemmer må påregne at blive inddraget i
planlægningen.
Der vil være mulighed for at søge om støtte i klub regi til de enkelte projekter, både internt i
klubben og fra eksterne parter. Forudsætningen for at søge om støtte er, at projektdeltagerne
udarbejder en projektbeskrivelse, som herefter sendes til godkendelse i bestyrelsen. Kun
godkendte projektbeskrivelser vil kunne danne grundlag for støtteansøgninger i klub regi.
5. Medlemskab af Ishøj Idrætsråd.
Bestyrelsen drøftede igen Ishøj Idrætsråds afvisning af TICC’s ansøgning om optagelse i
Idrætsrådet i lyset af de nye oplysninger om, at andre klubber har ”lignende” alderskriterier i
deres vedtægter. Bl.a. har foreningen Ældre i Bevægelse en bestemmelse om, at de kun
optager ”pensionister og efterlønnere”.
Da TICC’s vedtægter er godkendt af kommunen, var der enighed om at udarbejde og sende en
formel skrivelse til Ishøj Kommune for at få svar på, om Idrætsrådets afvisning kan have sin
rigtighed. Torkil Petersen og Esben Skau udarbejder et udkast, som rundsendes til bestyrelsens
medlemmer inden fremsendelse til kommunen.
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6. Kritik af cykeltøj fra VergeSport samt frist for bestilling af vintertøj.
Esben Skau oplyste, at der på grundlag af den fremsatte kritik af puderne i CORE-cykelbukserne
er sendt en skrivelse til Filip fra VergeSport med anmodning om, at de berørte medlemmer kan
få nye bukser vederlagsfrit. Der foreligger endnu ikke noget svar på henvendelsen.
Fristen for bestilling af ”vintertøj” blev fastsat til torsdag den 26. oktober kl. 16:00. Esben Skau
meddeler denne frist til medlemmerne.
Bestyrelsen besluttede, at tilskuddet på kr. 300 til erhvervelse af den første klubtrøje, vil blive
ydet indtil videre.
7. Hjælpere til Skolernes Motionsdag i Ishøj, herunder beslutning om ikke at indhente
børneattester.
Der er i alt 10 medlemmer, der har meldt sin som hjælpere til Skolernes Motionsdag.
Søren Lauth oplyste, at Helle Kirud, der er kommunal tovholder på projektet, har meddelt til
ham, at en indhentelse af børneattester ikke er relevant til dette arrangement. Bestyrelsen tog
dette til efterretning og erklærede sig enig heri.
8. Praktik omkring afvikling af den månedlige frokost.
Det blev besluttet at skrive ud til medlemmerne og anmode om frivillige til at stå for den
månedlige frokost. Eventuelt kan to eller flere medlemmer slå sig sammen om at stå for det
praktiske til én frokost. Opgaven omfatter også efterfølgende vask af viskestykker.
Hvis ingen medlemmer melder sig, vil opgaven blive varetaget at et bestyrelsesmedlem. Erik
Libolt påtog sig at stå for frokosten i november.
Julefrokosten afholdes i år den 14. december. Der søges om deltagere til et festudvalg, som skal
nedsættes. Poul Erik Kroll sørger for, at lokalet på Strandvangen 54A bliver booket.
9. Fremstilling af yderligere nøgler til ”kaffeskab”.
Søren Lauth påtog sig at få fremstillet 5 ekstranøgler til kaffeskabet, så alle
bestyrelsesmedlemmer har hver sin nøgle.
10. Medlemsaften: ”Skru på din cykel og hold den ved lige”.
Bestyrelsen drøftede mulige datoer for afholdelse af en medlemsaften med emnet
vedligeholdelse af cyklen. Følgende datoer blev foreslået:
•
•

Mandag den 20. november
Mandag den 27. november

Esben Skau går videre med planlægningen af arrangementet. Traktementet ventes at bestå af
kaffe og dagmar-tærte.
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11. Eventuel fjernelse af medlemmernes adgang til opslag på FaceBook gruppen Team
Ishøj Cafe 60+ Cycling for at undgå ikke-konstruktiv kritik.
Bestyrelsen drøftede dette emne i lyset af de seneste tilfælde, hvor FaceBook gruppen har
været brugt til at fremsætte en ikke-konstruktiv kritik af forskellige forhold. Bestyrelsen
henstiller til medlemmerne ikke at fremsætte ikke-konstruktiv ”brok” på FaceBook men i stedet
ordne sagen med en snak eller opringning til den/de involverede. FaceBook gruppen er en
informationskanal, der er beregnet til at formidle information vedrørende klubbens
anliggender, og medlemmerne opfordres til at have dette i mente, når de slår noget op. I
tilfælde af fornyet ”brok” bemyndiges Erik Livoni til at slette indlæggene omgående efter aftale
med et bestyrelsesmedlem.
12. Oprettelse af mappe med mulige cykelruter.
Torkil Petersen har udarbejdet en meget omfattende samling af forskellige cykelruter på ca. 50
km hver med tilhørende beskrivelser og link til download af GPS-filer. Der var enighed om at
stille dette fine ”værk” til rådighed for klubbens medlemmer via hjemmesiden.
Mappen med cykelruter vil også blive gjort tilgængelig i klublokalet, så der bliver mulighed for
at lade sig inspirere til dagen rute. Valget af rute vil ske ”på dagen” umiddelbart inden,
cykelholdene starter. Torkil Petersen vil løbende udbygge mappen med flere ruter, herunder
eventuelt også være behjælpelig med at udarbejde kortere ruter til de øvrige cykelhold.
Desuden udarbejder Torkil Petersen en præsentation af ca. en halv times varighed, som kan
præsenteres for medlemmerne på medlemsaftenen, jfr. pkt. 10.
13. Evt.
Bestyrelsen drøftede lokalesituationen, hvor der ikke er sket noget nyt siden sidste
bestyrelsesmøde. Udsigterne er, at TICC kan få adgang til et aflåseligt rum i Strandvangen 54A
fra årsskiftet. Der var enighed om, at Esben Skau tager en fornyet snak med den ansvarlige i
kommunen for at holde kontakten ”varm”.
Bestyrelsen drøftede, hvor mange prøveture et potentielt nyt medlem kan deltage i inden
indmeldelse i klubben. Der var enighed om, at 2-3 ture anses for passende.
Bestyrelsen drøftede proceduren for åbning/oplåsning af lokalet på Strandvangen 54A. Det blev
understreget, at proceduren er som følger, og at den skal efterleves af alle:
•
•
•
•
•

Nøglen hentes af det medlem, der møder først op.
Nøgle-henteren åbner gitterporten og dørene i klubhuset (hoveddør og havedør).
Nøgle-henteren skriver i log-bogen, der ligger i entreen.
Når cykelholdene starter, sørger nøgle-henteren for aflåsning af klubhuset og placerer
nøglen på det aftalte sted.
Nøgle-henteren er ansvarlig for at låse igen og aflevere nøglen, med mindre hvervet
bliver overdraget til et andet medlem.

Bestyrelsen drøftede brugen af det ikke-aflåste køleskab i køkkenet på Strandvangen 54A. Det
præciseres, at der er tale om køleskab, som skal kunne bruges af alle foreninger med adgang til
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klubhuset, og at TICC derfor ikke permanent kan opbevare øl/vand i skabet. Indtil videre
opbevares klubbens øl/vand i det aflåselige lokale for enden af gangen med toiletterne.
Foranlediget af et styrt i en anden cykelklub drøftede bestyrelsen behovet for at nedsætte et
team, der koordinerer de nødvendige aktiviteter, hvis der sker et uheld for et medlem i TICC,
eksempelvis:
•
•
•
•

Tilkaldelse af ambulance
Følgeskab i ambulancen til hospital
Underretning af pårørende
Hjemtransport af cykel

Der var enighed om, at der ikke ses et behov for at nedsætte et specifikt team til dette, men at
det i stedet henstilles til medlemmerne at stå frem i situationen og være behjælpelig med at få
disse forhold til at køre effektivt. Det samme gælder eksempelvis ifm. en punktering, hvor
medlemmerne bør hjælpe til med lapningen, så pausen bliver kortest mulig.

P.b.v.
Esben Skau
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