
Formanden 

03. september 2014. 

Referat af 

Bestyrelsesmøde den 02. september 2014 i 

Klubhuset kl. 18.00. 

Dagsorden: 

Pkt. 1: Godkendelse af referat for sidste møde (den 3. juni 2014), 

Pkt. 2: Status vedr. Sponsorer 2015 – 2017, 

Pkt. 3: Tøjkollektion 2015 – 2017, 

Pkt. 4: Støtte til sygehusene Næstved, Ringsted og Slagelse cykelløb, 

Pkt. 5: Tilbud om ”Førstehjælp” til Storebæltsløbet 2015 (tilbud tilsendes), 

Pkt. 6: Vejledning om hjælp/erkendelse af sygdomsmæssige årsager til 

problemer i forbindelse med træning/løb, 

Pkt. 7: Indkommet forslag om ”Afslutningsturen” og ”Pandekagetur” i december, 

Pkt. 8: Vi når vist ikke mere, men bestyrelsens gode indlæg er velkomne. 

 

Referat: 

Ad pkt. 1: I.a.b. 

Ad pkt. 2: Formanden informerede om status vedr. sponsorer for perioden 2015 – 

2017. Status er med få uafsluttede aftaler stort set i overensstemmelse 

med forventningerne. Der er imidlertid fortsat mulighed for et par nye 

sponsorater. 

Ad pkt. 3: Formanden havde en kollektion med - af det klubtøj, som planlægges 

indkøbt og stillet til rådighed for medlemmerne i perioden 2015 – 2017. 

 Bestyrelsen afholder ekstraordinært møde den 23. september med 

henblik på at sammensætte den klubpakke, som medlemmerne får leveret. 

 Der planlægges på at afholde ”prøveaften” hos Fri Bike Shop i starten af 

oktober, hvor medlemmerne kan afprøve – og vælge størrelse, ligesom der 

vil være mulighed for at tilkøbe – for egen regning - 

beklædningsgenstande udover klubpakken. 

Ad pkt. 4: Bestyrelsen har besluttet at støtte de tre sygehuse, Næstved – Ringsted 

– og Slagelse i forbindelse med deres planer om at afvikle et cykelløb for 

personalet på sygehusene. Bestyrelsens tilbud begrænser sig til: 

- Ansøgning om tilladelse via Syd- og Vestsjællands Politi samt de 

berørte kommuner, 
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- Afmærkning af ruterne med klubbens skilte, samt indsamling af 

afmærkningerne, 

- Skiltning begrænser sig i byområderne fra det enkelte sygehus til den 

efterfølgende direkte vej mellem byerne, hvor cyklingen primært kan 

foregå på cykelstier samt på fodsporet mellem Slagelse og Næstved. 

Formanden laver nødvendige aftaler med arrangørerne. 

Ad pkt. 5: Klubben har modtaget et tilbud om ”Førstehjælp” i forbindelse med 

afvikling af Storebæltsløbet 2015. 

 Bestyrelsen har besluttet at ”Takke pænt nej”! 

Ad pkt. 6: Bestyrelsen planlægger at indkalde en lægefaglig ekspert med henblik på 

at afholde en orientering om ”Forhold i forbindelse med uheld eller 

faretruende sygdomstilfælde” under træning og andre klubaktiviteter. 

 Arrangementet afholdes i starten af 2015. 

Ad pkt. 7: Bestyrelsen har modtaget forslag om en spændende aktivitet i 

forbindelse med afslutningsturen den 28. september, samt et 

arrangement i starten af 2015. Begge aktiviteter vil fremgå af SCRM 

hjemmeside, samt ved sms til medlemmerne. 

Ad pkt. 8: Iab. 
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