
Formandens beretning 27/1 2009
• Igen blev den nye cykelsæson startet op med 

morgenkaffe i SCRM klublokaler. Der var mødt 
rigtigt mange medlemmer op



Set hen over hele sæsonen syntes jeg der har været 
en rigtig god opbakning omkring træning,
men til tider problemer med at sætte et hold 1.

I vintermånederne er der nu mange der kører MTB
så det kan måske være lidt svært her i vinter 
også at samle hold til landevej om søndagen. 

Klubaftnerne som vi nu har rykket til om tirsdagen har
også stort fremmøde 



I 2008 blev der nedsat et sponserudvalg som skulle ud og
stemme dørklokker.
Det var op ad bakke fra starten, da to af vores tidligere sponsorer
Spar Trelleborg og Aktiv Cykelrejser var gået konkurs.
Men det er lykkes over alt forventning, en stor tak til sponserudvalget
Ib Karsten og Benny



SCRM´s Hjemmeside er også vokset med opgaven,
sådan at alle relevante informationer nu findes på scrm.dk.

Det er lidt synd at ( forum) ikke bliver brugt som vi havde 
tænkt,  her var det meningen alle kunne komme med råd og 
ideer eller måske kalde sammen til en ekstra cykeltur m. m

HUSK klubben har også cykeltrailer som kan lånes, hvis der 
er nogen der vil træne andre steder end her i området.
Eksempel… Hallansåsen Sverige



Der blev også tid til lidt socialt samvær, som kan ses på billedet herunder.

Dette er efter vi været ude og cykle, hvor der blev hygget med hjemmebag.
Det blev arrangeret to gange, men anden gang smagte jeg desværre ikke 
kagen.
Sad ude på skadestuen med et brækket kraveben.



Der blev igen i år 2008 holdt fast i vores traditio ner .

Her tænker jeg på Mallorca-turen Vandel-turen og
Dianalund-turen

Tak til alle dem som har arrangeret de forskellige ture 



Storebælts
løbet   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

…….2008………

Storebæltsløbet 2008 blev afholdt sidste søndag i april, det var en flot forårsdag 
så der var mødt mange op til løbet.
Klubben har fået mange tilbagemeldinger om et godt løb/arrangement.
Og samtidig lykkes det også at få et godt overskud



Som afslutning på
sæsonen holdt vi 
vores årlige 
kaffetur.
Turen gik igen til 
Glumsø
cykelmuseum, 
hvor der var
rundvisning samt 
kaffe og 
Wienerbrød ude i 
det fri



Jeg vil herunder min beretning gerne takke bestyrelsen
samt alle dem som har deltaget i klubbens arbejde for
et godt samarbejde.

SCRM 20 års jubilæum

Klubben SCRM blev startet 25 Januar 1989, så nu her 20 år efter
skal det naturligvis makeres med en fest.
Alle medlemmer med ledsager samt sponsorer er inviteret 
Festen afholdes d. 27 februar 2009 i Stillinge forsamlingshus

Festudvalget ( Bente & Ib ) har alle ting på plads omkring festen



Til sidst håber jeg alle vil støtte op omkring 
klubben, så vi kan blive 3 til 4 hold 
hen over sæsonen 2009

Med Venlig Hilsen 
Mikael Kristensen
Formand 


