Team Ishøj Café 60+ Cycling
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2018
Dagsorden:
1.

Opfølgning på Køreplan for aktiviteter ifm. generalforsamling.

2.

Lokalesituationen, Strandvangen 54 A.

3.

Opstilling af Principper for FaceBook-gruppen, udkast er tidligere fremsendt.

4.

Ajourføring af hjemmesiden, status.

5.

Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner, se separat mail fra DGI som er
gengivet nedenfor.

6.

Ny Medlemsaften: ”Justér dine bremser og gear”, status.

7.

Evt.

Til stede: Tommy Bengtsen, Erik Libolt, Poul Erik Kroll, Torkil Petersen, Søren Lauth, Esben Skau
Afbud: Poul-Erik Lintrup

1. Opfølgning på køreplan for aktiviteter ifm. generalforsamling.
Der var til mødet udsendt en opdateret oversigt over aktiviteter frem mod foreningens første
ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fulgte op på de enkelte aktiviteter.
Poul Erik Kroll oplyste, at årsrapporten for 2017 er blevet revideret af foreningens revisor, Sven
Pantmann.
2. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A.
Søren Lauth orienterede om, at det møde, som han og Tommy Bengtsen skulle have været til
hos viceborgmester Sengül Deniz den 17. januar 2018, desværre var blevet aflyst fra Sengül’s
side. Der var enighed om, at Søren Lauth rykker for en ny mødedato.
Poul Erik Kroll orienterede om, at Ishøj Kommune nu har bekræftet, at foreningen kan råde
over lokalerne i Strandvangen 54A for den kommende sæson.
3. Opstilling af Principper for FaceBook-gruppen.
Der var til mødet udsendt et udkast til principper for foreningens anvendelse af Internettet og
de sociale medier. Bestyrelsen drøftede udkastet, og der var enighed om at arbejde videre med
det.
4. Ajourføring af hjemmesiden.
Torkil Petersen havde forud for mødet gennemgået hjemmesiden og foreslået en række
rettelser. Bestyrelsen tilsluttede sig rettelserne. Med hensyn til de anførte sponsorater fra 2017
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var der enighed om at slette annonceringen heraf på hjemmesiden, hvis sponsoraterne ikke
fortsættes for 2018. Poul Erik Kroll retter henvendelse til sponsorerne vedrørende en eventuel
forlængelse.
Torkil Petersen foreslog, at de planlagte events i 2018 også bliver beskrevet på hjemmesiden.
Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
5. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner.
DGI tilbyder at holde et kaptajnskursus i klubben for op til 10 deltagere. Prisen for kurset er kr.
7.160, men Ishøj Kommune forventes at yde et tilskud på 75 % af beløbet. Der var enighed om
at gå videre med planlægningen af kurset. Esben Skau aftaler en dato med DGI.
6. Ny Medlemsaften: ”Justér dine bremser og gear”.
Tommy Bengtsen oplyste, at Per Emil Olesen har accepteret at stå for arrangementet den 8.
marts 2018 – efter frokosten. Som en del af samme arrangement vil Torkil Petersen fortælle
nærmere om den udarbejdede tur-mappe med forslag til cykelruter i og omkring Ishøj. Poul Erik
Kroll booker lokalet.
7. Evt.
Esben Skau orienterede om, at DGI har sendt en invitation til deltagelse i DGI Landevejs Cup
2018. Da DGI’s hjemmeside for Cup’en beskriver, at det langsomste hold forventes at køre op til
65 km med en gennemsnitshastighed på 33-35 km/t, var der i bestyrelsen enighed om ikke at
gøre yderligere.

P.b.v.
Esben Skau
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