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Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2017 

Dagsorden: 

1. Orientering om Team Ishøj-Waalre projektet 

2. Evaluering af sommerfest 

3. Møde i Ishøj Idrætsråd 

4. Fastlæggelse af dato for fællesmøde 

5. Status på tøjbestilling hos VergeSport 

6. Hjælpere til Skolernes Motionsdag i Ishøj 

7. Ansøgning om støtte hos Lions Ishøj 

8. Klubbens mulighed for at støtte demente borgere 

9. Status på lokalesituationen, Strandvangen 54 

10. Marineforeningens reservation af Strandvangen 54 tirsdag den 5. september 

11. Gratis kaffe m.m. 

12. Evt. 

 

Til stede: Tommy Bengtsen, Poul Erik Kroll, Erik Libolt, Poul-Erik Lintrup, Søren Lauth, Esben 

Skau 

Afbud: Torkil Petersen  

 

1. Orientering om Team Ishøj-Waalre projektet 

Turen til Waalre blev gennemført uden uheld og resulterede i rigtig gode kontakter til såvel 

politikere i den hollandske venskabsby som til medlemmerne af cykelklubben LF Fietsclub. Både 

Waalre Kommune og cykelklubben havde gjort meget ud af forberedelserne til vores ankomst, 

og der var planlagt meget fine arrangementer fra både kommunens og cykelklubbens side. Alt i 

alt var der tale om et meget vellykket projekt, hvor det også fungerede godt at få lagt 

stemningsbilleder og beskrivelser op på FaceBook gruppen Team Ishøj-Waalre 2017. 

Der er sendt takke-mails til både Waalre Kommune og til LF Fietsclub. Desuden vil der blive 

sendt et takkebrev til Ishøj Kommune med tak for støtten.  

Poul Erik Kroll redegjorde kort for økonomien i projektet. Med den foretagne a’conto 

indbetaling fra deltagerne samt tilskud fra Ishøj Kommune og refusion af transportudgifter giver 

turen samlet set overskud, og der foretages derfor en mindre tilbagebetaling til deltagerne. Et 

herefter overskydende beløb tilfalder klubkassen. 
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2. Evaluering af sommerfest 

Sommerfesten den 18. august 2017 havde en fin tilslutning fra medlemmernes side, og såvel 

maden som stemningen blandt deltagerne var rigtig god. Alt i alt var der tale om et meget 

vellykket arrangement. 

3. Møde i Ishøj Idrætsråd 

Erik Libolt deltog den 23. august 2017 i Ishøj Idrætsråd’s møde, hvor TICC’s ansøgning om 

optagelse igen var på dagsordenen. En længere debat blandt de fremmødte endte med en 

afvisning af vores optagelsesansøgning på grund af vores vedtægtsbestemmelse om, at kun 60+ 

årige kan optages som medlemmer. Det blev i Idrætsrådet tilkendegivet, at TICC var 

velkommen til at søge om optagelse igen, når vedtægterne er blevet ændret på dette punkt. 

Der var i bestyrelsen enighed om at fastholde alderskriteriet i vedtægterne. TICC vil således ikke 

blive medlem af Ishøj Idrætsråd. 

4. Fastlæggelse af dato for fællesmøde 

Datoen for fællesmødet blev fastsat til den 14. september 2017 efter frokosten. Esben Skau 

udarbejder dagsorden til mødet og udsender en invitation til medlemmerne. 

5. Status på tøjbestilling hos VergeSport 

Den næste leverance af klubtøj forventes at ske den 14. september 2017 til VergeSport i 

Glostrup. Esben Skau henter leverancen og tager tøjet med i klubben den efterfølgende uge. 

Medlemmerne vil også have mulighed for at afhente deres tøj i weekenden den 16.-17. 

september efter nærmere aftale.  

6. Hjælpere til Skolernes Motionsdag i Ishøj 

Søren Lauth har meldt tilbage til sundhedskonsulenten i Ishøj Kommune, at TICC gerne vil stille 

med hjælpere til Skolernes Motionsdag, der finder sted fredag den 13. oktober 2017. 

Der er behov for 12-15 hjælpere, og det er aftalt, at disse kører i klubtøjet, så de er let 

genkendelige. Esben Skau kontakter sundhedskonsulenten med henblik på at afklare de sidste 

detaljer og sender en invitation ud til medlemmerne. Der vil blive indhentet børneattester på 

de medlemmer, der deltager som hjælpere, da klubben har forpligtet sig til at gøre dette i 

relevante tilfælde. 

7. Ansøgning om støtte hos Lions Ishøj 

Der blev i foråret sendt en ansøgning til Lions Ishøj om støtte på kr. 3.000 til klubtrøjer. Lions 

Ishøj er nu vendt tilbage og har bevilget beløbet, dog under den forudsætning at deres logo 

bliver trykt på trøjerne. Esben Skau har svaret, at dette ikke er praktisk muligt, da trøjerne 

allerede er udleveret til medlemmerne. Støttebeløbet kan derfor ikke udbetales. 

8. Klubbens mulighed for at støtte demente borgere 

Søren Lauth har fået en henvendelse fra en projektkoordinator i Ishøj Kommune, om hvordan 

TICC stiller sig i forhold til familier med demens. Der var i bestyrelsen enighed om, at det ud fra 
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en sikkerhedsmæssig betragtning ikke vil være forsvarligt at lade demente personer cykle med 

på nogen af TICC’s cykelhold. Esben Skau melder dette tilbage til projektkoordinatoren. 

9. Status på lokalesituationen, Strandvangen 54 

Ishøj Kommunes Kultur- & Fritidscenter er vendt tilbage vedrørende vores ønsker om 

klubfaciliteter i forbindelse med Strandvangen 54A. De skriver i deres svar, at den nuværende 

løsning betragtes som midlertidig, og at der vil blive arbejdet på at finde en permanent løsning 

fra 2018. Desuden kan der udleveres flere nøgler til klubhuset ved henvendelse til Idræts- & 

Fritidscentret. 

Der var i bestyrelsen enighed om, at Esben Skau kontakter kommunen og præciserer, at vi er 

meget tilfredse med lokalerne i Strandvangen 54A, og at vores behov for et aflåseligt højskab 

og køleskab bør kunne realiseres gennem en drøftelse med de øvrige brugere af lokalerne. 

10. Marineforeningens reservation af Strandvangen 54 tirsdag den 5. september 

Marineforeningen har et dagsarrangement i Strandvangen 54A den 5. september 2017, hvorfor 

TICC ikke kan cykle herfra på denne dato. 

Finn Stokholm har tilbudt, at vi kan cykle fra Tennisklubben på denne dato og drikke kaffe i 

deres klubhus efter cykelturen. Esben Skau sender meddelelse til medlemmerne herom. 

11. Gratis kaffe m.m. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at gøre kaffen gratis for klubbens medlemmer, og 

besluttede, at dette skal være praksis fremover. Som konsekvens heraf vil kaffekassen blive 

afviklet. 

Hvis medlemmerne har udgifter til boller/brød i forbindelse med torsdagscyklingen, vil disse 

udgifter naturligvis blive refunderet ved henvendelse til kasserer Poul Erik Kroll.  

12. Evt. 

Bestyrelsen drøftede principperne for cykling på tirsdage, og de beskrivelser der findes heraf på 

henholdsvis den lukkede FaceBook side og den officielle hjemmeside. Der var enighed om, at 

beskrivelsen på den officielle hjemmeside er den korrekte: Om tirsdagen cykler hold 1 og 2 

normalt fra kl. 10:00 til 12:00, men der er dog mulighed for, at klubbens medlemmer kan 

arrangere længere ture. Esben Skau retter henvendelse til Erik Livoni for at få FaceBook siden 

rettet til. 

 

P.b.v. 

Esben Skau 


