Team Ishøj Café 60+ Cycling
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2017
Dagsorden:
1.

Drøftelse af forslag til cykelprojekter i 2018.

2.

Medlemskab af Ishøj Idrætsråd.

3.

Lokalesituationen, Strandvangen 54 A.

4.

Praktik omkring Julefrokost 2017.

5.

Praktik omkring afvikling af den månedlige frokost i 2018.

6.

Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner.

7.

Nyt arrangement: Gløgg og æbleskiver den sidste torsdag før jul.

8.

Ny Medlemsaften: ”Justér dine bremser og gear”.

9.

Evt.

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

1. Drøftelse af forslag til cykelprojekter i 2018.
Forud for bestyrelsesmødet var fremsendt en oversigt over hvilke medlemmer, der har givet
udtryk for at være interesseret i at deltage i de enkelte projekter. På grundlag heraf besluttede
bestyrelsen følgende:
•

Cykeltur til Kullen, 1 dag:
Planlægningen igangsættes, Erik Libolt er tovholder og melder nogle forslag til datoer ud
til medlemmerne, deltagelse vil være gratis.

•

Cykeltur til Skåne, Sverige, 1 dag:
Planlægningen igangsættes, Erik Libolt er tovholder og melder nogle forslag til datoer ud
til medlemmerne, deltagelse vil være gratis.

•

Cykeltur på Bornholm, 1 døgn:
Planlægningen igangsættes, Erik Libolt er tovholder og melder nogle forslag til datoer ud
til medlemmerne.

•

Cykeltur ved Hallandsåsen, Sverige, 2-3 døgn:
Planlægningen igangsættes, Erik Libolt er tovholder og melder nogle forslag til datoer ud
til medlemmerne.
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•

Danmark Rundt med Hjælperytterne/Gigtforeningen, 5 døgn:
Planlægningen igangsættes, Erik Libolt spørger de interesserede, om der ønskes
arrangeret en præsentation af projektet. Alle medlemmer indbydes til en eventuel
præsentation.

•

Kattegat Rundt, 10 døgn:
Projektet gennemføres ikke, da der er for få interesserede.

•

Cykeltur på Mallorca, 7 døgn:
Planlægningen igangsættes, Lennart Thomsen anmodes om at være tovholder og
kontakte de interesserede mht. detailplanlægning. Esben Skau informerer Lennart om
tilbagemeldingerne.

2. Medlemskab af Ishøj Idrætsråd.
Erik Libolt orienterede om sin deltagelse i Ishøj Idrætsråds møde den 6. december 2017. På
mødet blev det godkendt at optage Team Ishøj Cafe 60+ som medlem i Idrætsrådet, efter at
cykelklubben nu er blevet medlem af DGI.
Erik Libolt oplyste, at Idrætsrådet har afsat et beløb til leder-/instruktøruddannelse, som kan
søges af foreningerne under Idrætsrådet.
3. Lokalesituationen, Strandvangen 54 A.
Teaterforeningen har endnu ikke fået tømt sine lokaler i Strandvangen, men 2 af rummene er
dog næsten ryddet. Søren Lauth oplyste, at han gennem samtaler med Teaterforeningens
formand havde fået accept af, at Team 60+ kan benytte et af disse lokaler midlertidigt til
opbevaring af diverse effekter.
Der var enighed om at kontakte repræsentanter for kommunen inden jul for at oplyse, at
klubben gerne vil overtage Teaterforeningens kontorlokale og i øvrigt gerne vil fortsætte som
bruger af huset fremover. Søren Lauth og Esben Skau forestår dette.
4. Praktik omkring Julefrokost 2017.
Esben Skau oplyste, at et festudvalg er blevet nedsat, og at opgaverne er fordelt.
Der er i alt 29 tilmeldte. Maden leveres af Cafe Viuff fra Idrætscentret.
5. Praktik omkring afvikling af den månedlige frokost i 2018.
Erik Libolt påtog sig at stå for det praktiske i forbindelse med den månedlige frokost i foråret
2018. Den hidtidige ordning vil blive videreført. Således skal prisen holdes på 50,- kr. for 3
stykker smørrebrød og en øl. Tilmelding sker ved at indbetale beløbet på klubbens konto inden
den oplyste tidsfrist, og der vil ikke være smørrebrød til de medlemmer, der ikke har betalt
rettidigt.
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6. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner.
Bestyrelsen drøftede igen uddannelsen af holdkaptajner. Der var enighed om at stile efter et
kursus i midten eller sidste halvdel af april måned 2018.
Esben Skau kontakter DGI for at klarlægge/aftale de nærmere detaljer. Herefter udarbejdes en
ansøgning om støtte til Ishøj Kommune.
7. Nyt arrangement: Gløgg og æbleskiver den sidste torsdag før jul.
Der har fra flere sider været fremsat ønske om at holde et arrangement med gløgg og
æbleskiver den sidste torsdag før jul. Poul Erik Lintrup har tilbudt at stå for det praktiske i den
forbindelse.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og Poul Erik Kroll oplyste, at klubkassen har likviditet til at
dække udgifterne. Der var enighed om at invitere Sengül Deniz, der er formand for
Kulturudvalget i Ishøj Kommune. Søren Lauth sender en invitation til Sengül, mens Esben Skau
sender invitation til medlemmerne.
8. Ny Medlemsaften: ”Justér dine bremser og gear”.
Tommy Bengtsen har foreslået, at der holdes et nyt medlemsmøde, hvor det bliver
demonstreret, hvordan gear og bremser justeres. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
Tommy Bengtsen tager kontakt til Per Emil Olesen for at aftale nærmere om tidspunkt. Det
tilstræbes, at der også bliver tid til, at Torkil Petersen kan præsentere mappen med foreslåede
cykelruter.
9. Evt.
Bestyrelsen drøftede indhold og form for den lukkede FaceBook gruppe Team 60+. Der var
enighed om, at der er behov for at opstille et sæt principper, som Facebook gruppen skal
administreres og anvendes efter. Esben Skau udarbejder et udkast til disse principper, som
efterfølgende drøftes i bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 11. januar 2018, kl. 12:30. Her skal der bl.a.
udarbejdes en ”køreplan” for de aktiviteter, der skal lede frem til afholdelsen af foreningens
første ordinære generalforsamling i februar måned 2018.

P.b.v.
Esben Skau
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