Team Ishøj Café 60+ Cycling
Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2017
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Status på kontooprettelse
Kontingentopkrævning
Status på ny hjemmeside
Pressemeddelelse om den nye forening (udkast fremsendt separat)
Forslag til nyt cykelhold (jfr. separat mail)
Eventuelt

1. Status på kontooprettelse
Poul Erik Kroll orienterede om, at konto er oprettet hos Danske Bank med reg.nr. 9570 og
konto nr. 0012203071.

2. Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævning er netop udsendt pr. mail til alle registrerede medlemmer. Der skal
indbetales kr. 200 for aktive medlemmer og kr. 50 for passive medlemmer senest fredag den 7.
april 2017.
Kontingentopkrævningen er en forudsætning for foreningens formelle godkendelse hos Ishøj
Kommune. Poul Erik Kroll og Esben Skau sørger for, at øvrige dokumenter og erklæringer bliver
fremsendt til Kommunen hurtigst muligt. Desuden indgiver Poul Erik Kroll en formel ansøgning
om tildeling af klublokaler på Strandvangen 54.

3. Status på ny hjemmeside
Erik Libolt orienterede om, at arbejdet med at etablere en ny hjemmeside er igangsat. Tegnet
”+” (plus) kan ikke indgå i selve navnet på hjemmesiden (stien), så bestyrelsen godkendte, at
Erik arbejder videre med at få registreret et ”mundret” navn for hjemmesiden.

4. Pressemeddelelse om den nye forening
Det udarbejdede udkast blev godkendt, og det blev besluttet, at Esben Skau tager kontakt til
Mette Schwartz, der har gode kontakter hos ugeaviserne og lign. Ved næste frokost (den 20.
april 2017) skal der tages et klubbillede, som kan indgå i pressemeddelelsen.
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5. Forslag til nyt cykelhold
Der er modtaget et forslag om oprettelse af et nyt cykelhold ved siden af de eksisterende to
hold. Hovedelementerne for det nye hold er:
•
•
•
•
•
•

Holdet kører ture på ca. 15-17 km på Citybikes
Holdet kører om torsdagen kl. 11 – 12
Holdet kører i perioden efter påske og indtil efterårsferien
Holdet slutter sammen med de andre cykelhold med hygge og snak over en kop
kaffe/te og en hjemmebagt bolle
Holdet oprettes ved minimum 6 forhåndstilmeldinger
Der skal være to holdkaptajner, som kan stå for planlægning af turene. Forslagsstilleren
Gitte Thielst stiller gerne op som den ene, og Erik Livoni har efterfølgende givet tilsagn
om også at være holdkaptajn

Bestyrelsen godkendte oplægget, og alle medlemmerne opfordres nu til hurtigst muligt at
udbrede budskabet til ægtefæller, venner og bekendte, så holdet kan komme i gang.
Interesserede bedes sende mail til skau@paradis.dk eller ringe til 4075 4724 (Esben Skau).
Info om det nye hold skal også indarbejdes i pressemeddelelsen.

6. Eventuelt
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at det er muligt at søge om optagelse i
Idrætsrådet, hvorefter der kan søges om tilskud til besøg hos venskabsbyer. Esben Skau tager
fat i Finn Stokholm om dette.
Bestyrelsen drøftede forskellige foreløbige forslag til logo for foreningen. Det blev besluttet, at
Erik Libolt arbejder videre hermed.
Der er nedsat et Tøjudvalg, som skal komme med forslag til cykeltøj. Da design af cykeltøjet og
fremstillingsprocessen er tidskrævende, besluttede bestyrelsen, at der skal satses på at
indkøbe en ”standard”-trøje, som alle medlemmerne kan erhverve sig billigt og hurtigt. Poul
Erik Kroll kontakter Tøjudvalget angående dette.

P.b.v.
Esben Skau
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