
 

Team Ishøj Cafe 60+ Cycling  
 
Referat ordinær generalforsamling torsdag den 22.2.2018 
Vi var 28 medlemmer tilstede 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

Finn Stokholm 

2. Valg af referent og stemmetæller  

Referent: Kim Nagel Stemmetæller: Lennart og Mogens  

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse  

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget 

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt  

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af 
kontingent og   gebyrer     

Budgettet blev enstemmigt godkendt  

6. Behandling af evt. indkomne forslag  

Det indkomne forslag fra Svend Erik Pantmann blev vedtaget med 25 
stemmer for – 3 undlod at stemme.   

7. Valg af formand på lige år 

Esben blev genvalgt   

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, i lige år  

Tommy Bengtsen blev genvalgt. 

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Poul Erik Lintrup blev genvalgt. Endvidere valgtes Pia Olsen  

10. Valg af revisor 

Svend Erik Pantmann blev genvalgt   

11. Valg af en revisor suppleant 

Palle S. blev genvalgt  



12. Eventuelt.  
Forslag om wi-fi i klubhuset. Dette undersøges af bestyrelsen. 
 
Søren takkede for hæderen og gaven fra klubben, som han fik grundet hans 
store indsats for klubben generelt samt indsatsen som bestyrelsesmedlem. 
 
Opslagstavle i klubhuset ønskes. Dette bringes af bestyrelsen op på et 
kommende møde med kommunen - sammen med andre ønsker. 
 
Poul Erik spørger om der i den kommende vinter er interesse for spinning i 
klubregi. Poul E. vil gerne være instruktør, Peter Møller tilbyder sig også. 
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 
 
Hans spørger, om vi har klublokalet udover 2018 - eller har vi det kun for et år af 
gangen? Bestyrelsen oplyser at der søges lokale for et år af gangen. Der oplyses 
at der fra kommunens side arbejdes på en samlet vurdering af anvendelsen af 
lokalerne. 
 
Hjerteforeningen tilbyder gratis genoplivningskursus i klublokalerne den 19.4.  
Bestyrelsen går videre med dette. Der er interesse for en hjertestarter i 
klubhuset. 
 
Kaptajnskursus igennem DGI den 29.4. Vi skal gerne op på 10 deltagende. Tænk 
over om dette kunne være noget for dig. 
 
Den 8.3. tilbyder Per Emil og Tommy et kursus i justering og pasning af cyklen. 
Torkil fortæller samtidig om cykelruter og brugen af ”ridewithgps.com”. 
 

 
 
Ishøj Strand, den 22. februar 2018 
 
 
Kim Nagel 
Referent 


