Team Ishøj Café60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 07. juni 2018
Dagsorden:
1.

Formandens afgang

2.

Formandens opgaver

3.

Orientering til medlemmerne

4.

Evt.

Deltagere:
Tommy Bengtsen,
Poul Erik Kroll,
Erik Libolt,
Torkil Petersen, (referent)
Pia Olsen,
Poul-Erik Lintrup

1.

Formandens afgang.

Vores næstformand Tommy Bengtsen orienterede om den hidtidige formand, Esben Skau’s
afgang fra formandsposten.
Vi i bestyrelsen er meget kede af Esbens afgang, og vi vil gerne takke ham for det store arbejde,
han har lavet med at få klubben op at stå som en efter vor mening meget velfungerende klub.
Da vores formand er blevet valgt direkte på generalforsamlingen, var vi også enige om at lade
det være op til en ekstraordinær generalforsamling at vælge ny formand. Indtil dette er sket
fortsætter vor næstformand Tommy Bengtsen som fungerende formand.
Da indkaldelsen hertil skal ske med mindst 14 dages varsel, blev man enige om at fastsætte den
ekstraordinære generalforsamling til torsdag den 28. juni kl. 12:30, altså lige efter vores
torsdags-cykling med efterfølgende kaffe og boller.
Der fremsendes særskilt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.
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2)

Formandens opgaver.

Da der under pkt. 1 var taget beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
enedes man om ikke at gå i dybden med dette punkt.
I stedet gennemgik man Esben’s opgaver fra referatet fra bestyrelsesmødet d. 24. maj.
•

Tovholder på den månedlige frokost 2. halvår 2018.
Torkil udfærdiger et skriv til samtlige medlemmer for at høre om nogen ønsker at påtage sig
jobbet/hjælpe til med at arrangere den månedlige frokost for 2. halvår 2018.

•

Lokalesituation, herunder opslagstavle mm i klublokale
Ikke presserende. Afventer bestyrelsesbeslutning efter valg af ny formand.

•

Opfølgning af Holdkaptajn kursus
Ikke presserende. Afventer bestyrelsesbeslutning efter valg af ny formand.

•

Sommerfest.
Torkil udsender invitation til sommerfest til afholdelse den 27. juli 2018 og anmoder samtidig
om frivillige til festudvalget til denne fest.

3.

Orientering til medlemmerne.

Der fremsendes ikke særskilt orientering til medlemmerne, da vi ikke kan fortælle mere, end der
kommer frem ved indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, samt ved dette referat.

4.
•

Eventuelt.
Facebook.
Så har der atter været problemer med tonen på vor Facebook-side
Vi henstiller endnu engang til, at medlemmerne holder en god tone her! Er man utilfreds med
noget eller nogen bør dette løses ved direkte kontakt til bestyrelsen eller vedkommende
person, IKKE ved nedladende bemærkninger på Facebook-gruppen.
Se også retningslinjerne for brugen af Facebook under punktet ’Om’ på Facebook-gruppen
eller på vor hjemmeside: https://cafe60plus.dk/om-os1/kommunikation.
Vedr. det ovenfor nævnte problem: Erik Libolt og Tommy Bengtsen udfærdiger et skriv om
tonen i indlæggene til den givne person og taler efterfølgende med vedkommende.
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Vi har efterfølgende, d. 11. juni, modtaget en skriftlig undskyldning fra vedkommende
medlem. Denne undskyldning er taget til efterretning.
•

Cykelture til Bornholm, Kullen og Skåne.
Erik Libolt fortsætter som turarrangør af vores tur til Bornholm d. 21. – 22. august 2018.
Ligeledes fortsætter han sit arbejde med 1 dagturene til henholdsvis Skåne og Kullen. Disse
ture forventes annonceret ca. 1 uge før de gennemføres, så han også har mulighed for at
tage vejret i betragtning!

•

Aktivitetsudvalg.
På baggrund af mail fra Ayoe fra kommunen vedr. Aktivitetsoverblik for 2018-2019 checker
Pia Olsen indhold, så det tilpasses til Café60+.

P.b.v.
Torkil Petersen

3

