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1 Siden sidst 
Her gennemgik vi kort de cykel-arrangementer, der har været siden sidste bestyrelsesmøde d. 23. august 
2018.  
Det drejer sig om tur til Bornholm, tur til Mallorca og besøget fra Waalre.  
På baggrund af den modtagne respons fra de forskellige deltagere, konkluderede vi, at deltagerne har 
været meget glade for disse ture, på linie med de tidligere arrangerede cykelture til Söderåsen og til 
Kullen. 
Stor tak til de personer, der har været med til at arrangere disse ture! 
Der er fuld enighed om at vi til næste år skal forsøge at gentage disse arrangementer, evt. tilføjet med 
yderligere en tur eller to. 
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at komme med oplæg til disse ture på vor generalforsamling i februar 
2019. Har nogle medlemmer forslag til ture bedes disse forslag sendt til Peter Møller, email: 
pmo@ishoejby.dk, gerne ret hurtigt og senest 01.12.2018. 

mailto:pmo@ishoejby.dk


 2  Team Ishøj Café60+ Cycling 

 

2 Tøjsituationen 
Det er ingen hemmelighed, at der hos mange er ret stor utilfredshed med vores tøjleverandør. Kvaliteten 
af det leverede tøj lever ikke op til de ønsker, man har. 
Problemet ønskes løst hurtigt, da vi har en del medlemmer, der endnu ikke har haft mulighed for at købe 
vores klubtøj. 
For at løse problemet blev det besluttet at nedsætte et hurtigt arbejdende tøjudvalg med Erik Libolt som 
formand. Vi håber, der er flere medlemmer, der har lyst til at deltage i dette udvalg. Har du lyst hertil 
bedes du henvende dig til Erik Libolt, tlf. 23 30 00 24, senest fredag d. 12. oktober 2018. 
 

3 Kaptajn møde 
Det tidligere annoncerede kaptajnsmøde afholdes tirsdag d. 30.10.2018 kl. 12:30 (i forlængelse af evt. 
cykeltur). Her håber vi, at vi, via den erfaring der er indhøstet indtil nu, kan nå frem til en mere ensartet 
holdning til det at være kaptajn på vore cykelture. 
Peter Møller indkalder via mail alle ’uddannede’ kaptajner i Café 60+. 
 

4 Vintersæson 
Den eneste vinter-aktivitet, der p.t. er planlagt i vor klub, er spinning. 
Som det er bekendt, har vi alle fået et tilbud fra Fitness Ishøj for medlemskab alene i de 6 ’vinter’-
måneder (fra oktober til marts inkl.).  
Her (hos Fitness Ishøj) er der oprettet et spinningshold kaldet Café 60+, der spinner hver mandag og 
onsdag formiddag fra 10:00 til 11:00 med Poul Erik Hansen som instruktør. Første spinning er onsdag den 
10.10.2018. 
Alle medlemmer af Fitness Ishøj har mulighed for at deltage i disse Café 60+ spinningssessioner, ligesom vi 
(som medlemmer af Fitness Ishøj) har mulighed for at deltage i de øvrige spinningssessioner, der afholdes 
i Fitness Ishøj. Medlemskab giver naturligvis også ret til brug af alle øvrige tilbud i Fitness Ishøj. 
Skulle du få lyst til at deltage på spinningsholdet (og har du endnu ikke meldt dig hertil), kan du kontakte 
Poul Erik Hansen, tlf. 29 85 78 35. 
 
Ud over denne sports-aktivitet har vi naturligvis også sociale aktiviteter i støbeskeen. 
 
Vi har planlagt tidspunktet for følgende sociale arrangementer: 

• Julefrokost:   torsdag d. 13.12.2018 kl. 13:00 

• Gløgg og æbleskiver:  torsdag d. 20.12.2018 kl. 12:00 

• Nytårsbobler:   torsdag d. 27.12.2018 kl. 12:00 
 
I lighed med tidligere år har vi også i år brug for, at nogen melder sig til at tage del i forberedelsen, 
gennemførelsen og afslutningen af arrangementerne (oprydning/rengøring). 
Har du lyst til at være med til en eller flere af disse arrangementer bedes du kontakte vor erfarne 
festudvalgsformand Erik Libolt, via tlf.: 23 30 00 24, eller via mail: erik@libolt.dk 
Uden festudvalg ingen fest, så simpelt er det! 
 

5 Privatlivspolitik 
Den 25. maj 2018 trådte en ny Persondataforordning i kraft.  
DGI har lavet skabeloner til, hvad man som idrætsforening skal have udfyldt herfor. 

mailto:erik@libolt.dk
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P.E Kroll har lavet udkast for de formularer, vi skal anvende i forbindelse med denne ny 
Persondataforordning.  
Vi gennemgik ret detaljeret Privatlivspolitikken, og efter nogle få korrektioner kommer denne snarest ind 
på vor hjemmeside. 
Derudover har P.E. Kroll også, med baggrund i DGI-oplæg, udarbejdet ’Fortegnelse over behandling af 
personoplysninger i en idrætsforening’ samt ’Skema til brug for kortlægning af personoplysninger i 
idrætsforeninger’. Disse 2 sidste er alene til internt brug. 
 

6 Leder til Lunteholdet 
I sidste bestyrelsesreferat efterlyste vi en leder til Lunteholdet. P.t. har ingen meldt sig hertil. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at man med det nuværende antal på Lunteholdet godt kan undvære en 
sådan leder, men vi ser gerne, at der melder sig én hertil. 
Vi blev samtidig enige om at ændre Lunteholdets vejledende gennemsnitlige hastighed fra 15 – 17 km/t til 
16 – 19 km/t. Dette bliver også rettet på vor hjemmeside. 
 

7 DGI foreningsservice. 
Peter Møller har tilmeldt sig selv og Poul Erik Kroll til DGI foreningsservice. De modtager nu begge blade 
herfra med diverse oplysninger, nogle mere interessante end andre. 
Peter Møller undersøger om alle bestyrelsesmedlemmer evt. kan få disse blade elektronisk. 
 

8 Diverse 
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Erik Libolt skulle undersøge prisen for at få deltagernes 
navne (fra cykelturen Ishøj – Paris) indgraveret i den pokal, vi fik i forbindelse med Initiativprisen for 2017. 
DEKI skulle have DKK 8,20 pr. bogstav for at indgravere. Den pris ville ingen betale, så det blev droppet. 
I stedet forsøger man at lave et lamineret ark med ruten som baggrund og deltagernes navne m.m. 
påført. Det er så tanken at dette ark skal stå i forbindelse med pokalen. 
 
Ved udsendelse af mails til mange medlemmer (bunke-mails) anbefales det at angive mailadresserne for 
de enkelte modtagere i rubrikken Bcc. Dermed er der mindre risiko for misbrug af mailadresser. Dette er 
også en anbefaling fået på orienteringsmøde i forbindelse med den nye Persondataforordning. 
 
 
D. 05.10.2018 

 

P.b.v. 

Torkil Petersen 

 

 


