
Referat af bestyrelsesmøde og 

klubaften tirsdag den 2. juni 2015. 

Dagsorden: 
1. Gennemgang af seneste møde. 
2. De kommende klubaftner. ”MADPAKKETUREN” og ”SPONSORARRANGEMENT”. 
3. Opdatering vedr. Sygehusløbet den 14. juni 2015. 
4. Opdatering - debat vedr. sagen om ”størrelsesforvirringen” vedr. dametøj. 
 
 
Referat: 
ad pkt. 1: I.a.b. 
ad pkt. 2: Formanden refererede om planlægning af  

- ”Madpakketuren”, som Søren Andersen har lavet oplæg til, er planlagt 
til søndag den 28. juni. Søren har rekognosceret for turen, som er 
planlagt med udgangspunkt fra klubhuset og ”Ophold–/-spise 
madpakker” ved Sønderstrand ved Årby. 

- ”Sponsorarrangement”, hvor Søren Andersen også har haft en finger 
med i spillet, er planlagt til søndag den 23. august, hvor det er planen 
at arrangere en træningstur, hvor klubbens sponsorer inviteres til at 
deltage. Turen planlægges at slutte ved klubhuset med et grill 
arrangement. 

ad pkt. 3: Det såkaldte ”Sygehusløb” for personalegrupper på Næstved, Slagelse og 
Ringsted sygehuse finder sted søndag den 14. juni. SCRM har forestået 
ansøgninger til Syd- og Vestsjællands Politi samt til berørte kommuner, 
Næstved og Slagelse. Derudover har SCRM i samarbejde med Næstved 
Cykel-Motion (NC-M) tilrettelagt ruten mellem Næstved og Slagelse. 

 Klubbens øvrige arrangement i løbet begrænser sig til afmærkning af 
halvdelen af ruten, fra Slagelse til Rugkrogvej syd for Fuglebjerg, hvor 
der er depot for deltagerne. NC-M forestår afmærkning fra Næstved til 
depotet. 
John Hansen og Formanden forestår opsætning -, og nedtagning af skilte. 

ad. pkt. 4: Det er en kendt sag, at der har været problemer med dametrøjerne i 
forbindelse med modtagelse af vores seneste kollektion fra firmaet 
Egedesø, Odense. Der har været en del forhandlinger, og også lidt hårde 
diskussioner mellem SCRM og leverandøren. Sagens forløb synes nu 
endeligt løst, idet konsulenten fra Egedesø har erfaret, at SCRM har haft 
tilsendt en forkert kollektion i forhold det tøj, som vi har bestilt og 
modtaget. Egedesø beklager fejlen, og herefter er forløbet, at SCRM får 



tilsendt en ny prøvekollektion, som er i overensstemmelse med den 
kollektion, som klubben har bestilt. Egedesø erstatter – uden beregning - 
alle tidligere tilsendte dametrøjer, som i alt drejer sig om 9 stk. 
kortærmede – og 9 stk. langærmede jerseys til damerne. 

 Desværre rammer vi ind i ferieperioden i Italien, hvor tøjet produceres. 
Det betyder, at trøjerne ikke kan forventes leveret før efter august 
2015. 

 Bestyrelsen beklager den gene det har været for vores piger, men ser 
frem til, at vi nu har fået en acceptabel løsning på problemet. 

 Formanden kontakter pigerne, når den nye prøvekollektion er modtaget. 
 
 Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 
 
 Referent 

Ib P.Jensen 

      
 


