
 1  Team Ishøj Café 60+ Cycling 

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2018 

Dagsorden: 

1. Køreplan for aktiviteter ifm. generalforsamling. 

2. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A. 

3. Opstilling af Principper for FaceBook-gruppen. 

4. Ajourføring af hjemmesiden. 

5. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner. 

6. Ny Medlemsaften: ”Justér dine bremser og gear”. 

7. Evt. 

 

Til stede: Tommy Bengtsen, Poul Erik Kroll, Torkil Petersen, Søren Lauth, Esben Skau 

Afbud: Erik Libolt, Poul-Erik Lintrup 

 

1. Køreplan for aktiviteter ifm. generalforsamling. 

Esben Skau havde udarbejdet en oversigt over aktiviteter frem mod foreningens første ordinære 

generalforsamling, der blev fastsat til den 22. februar 2018, kl. 13:00 i overensstemmelse med 

vedtægterne. Forslag, der ønskes forelagt den kommende generalforsamling til vedtagelse, skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2018. 

Bestyrelsen gennemgik og opdaterede aktivitetsoversigten. 

Poul Erik Kroll havde udarbejdet og fremsendt udkast til årsrapport for 2017 og budget for 2018. 

Bestyrelsen gennemgik og godkendte årsrapporten. Desuden blev budgettet godkendt med 

enkelte ændringer. Poul Erik Kroll aftaler nærmere om revisionens gennemførelse med Sven 

Pantmann, der er foreningens revisor. 

2. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A. 

Esben Skau orienterede om, at der er sendt mail til Ishøj Kommune vedrørende vores ønske om 

at overtage Teaterforeningens kontor i Strandvangen 54A, når lokalet er blevet tømt. 

Kommunen har meldt tilbage, at de vil behandle sagen i begyndelsen af 2018 og vende tilbage. 

Poul Erik Kroll orienterede om, at han har søgt Ishøj Kommune om fortsat anvendelse af 

lokalerne i Strandvangen 54A for den kommende sæson. Kommunen er endnu ikke vendt 

tilbage med sin formelle accept. 

Søren Lauth orienterede om, at han har talt med viceborgmester Sengül Deniz, der ønsker at 

mødes med repræsentanter for klubben onsdag den 17. januar 2018. Der var enighed om at 
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Tommy Bengtsen og Søren Lauth repræsenterer klubben på mødet, hvor det bl.a. vil være 

relevant at drøfte lokalesituationen og klubbens ønsker hertil. 

3. Opstilling af Principper for FaceBook-gruppen. 

Esben Skau oplyste, at det aftalte udkast til principper endnu ikke er udarbejdet. Dette ventes 

at ske til næste bestyrelsesmøde. 

4. Ajourføring af hjemmesiden. 

Esben Skau oplyste, at hjemmesiden bør gås igennem og opdateres, hvor det er relevant. Bl.a. 

er der behov for at opdatere holdbeskrivelserne, og herunder f.eks. anføre, at der i 

vintersæsonen kan anvendes mountain-bikes eller city-bikes. Det bør også anføres, at de 

anvendte cykler skal være forsynet med reglementerede skærme. Torkil Petersen er ansvarlig 

for at opdatere hjemmesiden. 

5. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner. 

Esben Skau har endnu ikke haft kontakt til DGI om afholdelse af kaptajnskursus. Dette ventes at 

ske inden næste bestyrelsesmøde.  

6. Ny Medlemsaften: ”Justér dine bremser og gear”. 

Tommy Bengtsen oplyste, at Per Emil Olesen har indvilget i at demonstrere, hvordan gear og 

bremser justeres. Bestyrelsen fastsatte en foreløbig dato for arrangementet til den 8. marts 

2018 – forudsat at Per Emil Olesen er indforstået hermed.  

Som en del af samme arrangement vil Torkil Petersen fortælle nærmere om den udarbejdede 

tur-mappe med forslag til cykelruter i og omkring Ishøj. 

7. Evt. 

Torkil Petersen orienterede om, at Hjerteforeningen tilbyder afholdelse af kurser i 

Genoplivning. Disse kurser er gratis. Der var enighed om, at et sådant kursus er relevant for 

klubbens medlemmer, og det aftaltes, at Torkil Petersen aftaler nærmere med 

kontaktpersonen fra Hjerteforeningen. Som foreløbigt tidspunkt for kurset fastsattes den 19. 

april 2018, kl. 13:00 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 6. februar 2018, kl. 12:30. 

 

P.b.v. 

Esben Skau 


