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Referat fra bestyrelsesmøde den 29. juni 2017 

Dagsorden: 

1. Orientering om Team Ishøj-Waalre projektet, v. Poul Erik 

2. TICC’s optagelse i Ishøj Idrætsråd, herunder udpegning af repræsentant, v. Esben 

3. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner, til drøftelse 

4. Fastlæggelse af plan for cykling på tirsdage i sommerhalvåret, til drøftelse 

5. Medlemskab af DCU/DGI, til drøftelse 

6. Bestyrelsesansvarsforsikring, til drøftelse 

7. Leverance af klubtøj og proces for genbestilling, v. Esben 

8. Kontakt til kaffeleverandør, v. Tommy 

9. Hjælpere til Skolernes Motionsdag i Ishøj, orientering v. Søren 

10. Fællesmøde for alle, motivation v. Erik 

11. Orientering om Ishøj Kommunes Initiativpris til Team Ishøj-Paris, v. Poul Erik 

12. Hvem tegner klubben udadtil og indadtil, til drøftelse 

13. Evt. 

 

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

Afbud: Poul-Erik Lintrup 

 

Mødet indledtes med en kort orientering om det afholdte møde med byrådsmedlem Sengül 

Deniz den 14. juni 2017. Efter mødet har Ishøj Kommune bevilget et støttebeløb på kr. 20.000 

til Team Ishøj-Waalre projektet samt lån af motorklubbens kassevogn som følgebil. De øvrige 

forhold vedrørende klublokalerne på Strandvangen 54 skal drøftes på et fællesmøde i starten af 

august, hvor også Marineforeningen og Teaterforeningen er repræsenteret. 

1. Orientering om Team Ishøj-Waalre projektet, v. Poul Erik 

Der er pt. 7 tilmeldte ryttere og 2 hjælpere. Der er afgang den 31. juli og hjemkomst den 10. 

august. TICC giver ikke tilskud til projektet, der er finansieret af deltagerne selv samt af det 

tilskud Ishøj Kommune har bevilget. Desuden dækker kommunen transportudgifter efter 

reglerne om besøg af en venskabsby. Teamet har forpligtet sig til at skrive på FaceBook om 

oplevelserne. 

2. TICC’s optagelse i Ishøj Idrætsråd, herunder udpegning af repræsentant, v. Esben 

TICC’s ansøgning om optagelse i Idrætsrådet blev ikke behandlet, da TICC ikke var mødt op med 

en repræsentant. Dette til trods for, at formanden i Idrætsrådet klart havde tilkendegivet, at 
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man først efterfølgende kan deltage i møderne. Erik Libolt og Esben Skau repræsenterer TICC 

ved Idrætsrådets næste møde, der finder sted i august. 

3. Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner, til drøftelse 

Klubben har i praksis 2 holdkaptajner: Lennart Thomsen og Søren Lauth. Der var enighed om, at 

det er ønskeligt med flere holdkaptajner i klubben, så der er større sikkerhed for, at der altid er 

en holdkaptajn på hvert hold. Emnet tages op på fællesmøde, jfr. pkt. 10. 

4. Fastlæggelse af plan for cykling på tirsdage i sommerhalvåret, til drøftelse 

Der har fra forskellig side været ytret ønske om, at turene om tirsdagen bør starte tidligere, så 

det er muligt at cykle længere strækninger. Hvis dette skal fungere i praksis, vil det være 

nødvendigt at udarbejde en plan herfor og lægge den op på hjemmesiden. Der var enighed om 

at spørge medlemmerne om deres interesse for et sådant tiltag. Emnet tages op på 

fællesmøde, jfr. punkt 10. 

5. Medlemskab af DCU/DGI, til drøftelse 

Esben Skau orienterede om muligheden for, at TICC bliver medlem af disse to organisationer. 

Før der kan træffes beslutning herom, skal der indhentes nærmere information om fordelene. 

Esben Skau kontakter foreningerne herom. 

6. Bestyrelsesansvarsforsikring, til drøftelse 

Bestyrelsen drøftede behovet for at tegne en sådan forsikring. Der var enighed om, at dette 

ikke anses for nødvendigt. 

7. Leverance af klubtøj og proces for genbestilling, v. Esben 

Den første leverance af klubtøj skulle ifølge planen blive leveret til VergeSport i Danmark den 

29. juni. Esben Skau henter tøjet hos VergeSport og skriver rundt til medlemmerne, så snart 

leverancen er hentet. 

Flere nye medlemmer ønsker at bestille klubtøj. Esben Skau aftaler med VergeSport, hvordan 

den næste bestillingsproces skal foregå og skriver rundt til medlemmerne herom. 

8. Kontakt til kaffeleverandør, v. Tommy 

Tommy Bengtsen har talt med kaffeleverandøren Coffee Break, der stiller en kaffemaskine 

gratis til rådighed, mod at man køber kaffen hos dem. For hver gang man har forbrugt 3 kasser 

kaffe (á 85 poser), bliver maskinen byttet med en nyafkalket maskine. Esben Skau kører op til 

kaffeleverandøren på Baldershøj og henter en kaffemaskine og indgår samtidig en aftale om 

levering af kaffe. 

9. Hjælpere til Skolernes Motionsdag i Ishøj, orientering v. Søren 

Søren Lauth har modtaget en forespørgsel fra sundhedskonsulenten i Ishøj Kommune, om 

klubben igen vil stille med hjælpere til Skolernes Motionsdag, der finder sted om fredagen 

inden efterårsferien. Der er behov for 12-15 hjælpere. Kommunen har tilbudt at levere 
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overtræksveste, så hjælperne er let genkendelige. Bestyrelsen tilsluttede sig dette, og Søren 

Lauth melder tilbage til sundhedskonsulenten. 

Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes børneattester på de medlemmer, der deltager 

som hjælpere, da klubben har forpligtet sig til at gøre dette i relevante tilfælde. 

10. Fællesmøde for alle, motivation v. Erik 

Erik Libolt stillede forslag om, at der holdes et fællesmøde for alle klubbens medlemmer, f.eks. 

efter frokosten i september. Relevante emner til drøftelse på mødet kan bl.a. være: 

• Udnævnelse/uddannelse af flere holdkaptajner, jfr. pkt. 3 

• Fastlæggelse af plan for cykling på tirsdage, jfr. pkt. 4 

Der var enighed om at indkalde til et sådant fællesmøde. 

Bestyrelsen drøftede også muligheden for at holde en sommer-/grill fest i løbet af august 

måned. Poul Erik Kroll reserverer klublokalet den 18. august fra kl. 15-23, og Esben Skau skriver 

rundt til medlemmerne for at lodde stemningen. Der må påregnes en form for brugerbetaling 

til arrangementet. Hvis den nødvendige tilslutning er til stede, skal der nedsættes et festudvalg. 

11. Orientering om Ishøj Kommunes Initiativpris til Team Ishøj-Paris, v. Poul Erik 

Poul Erik Kroll og Jan Friedl har meldt tilbage til bestyrelsen, at Initiativprisen på kr. 5.000 skal 

anvendes til at droppe brugerbetalingen på kr. 50 for deltagelse i klubbens månedlige frokost i 

månederne september, oktober og november 2017. 

12. Hvem tegner klubben udadtil og indadtil, til drøftelse 

Formelt set tegnes klubben af bestyrelsen, jfr. vedtægterne. Dette gælder både udadtil og 

indadtil. Der var dog enighed om, at de kontakter, som de forskellige klubmedlemmer har til 

bl.a. Ishøj Kommune og lignende, skal udnyttes optimalt til gavn for klubben. 

13. Evt. 

Poul Erik Kroll orienterede om, at klubben har fået 2 nye sponsorer: 

• Pantmann Labglas 

• Pantmann VVS 

På vegne af klubben rettes en stor tak til de 2 for deres støtte. 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 24. august 2017, kl. 12:45 i Strandvangen 54. 

 

P.b.v. 

Esben Skau 


