
• Dagsorden for generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter:
• 1. Valg af dirigent
• 2. Valg af stemmetæller
• 3. Formandens beretning
o Præsenteres af formanden, Mikael Kristensen
•
• 4. Regnskab / Kontingent
o Præsenteres af kassereren, John Agertoft
•
• 5. Indkomne forslag
•
• 6. Valg af formand / kasserer
•
• På valg:
• Mikael Kristensen, Formand Valgt 2010 for 2 år  Mikael modtager ikke genvalg

•

• Ikke på valg:
o John Agertoft, Kasserer Valgt 2011 for 2 år

• 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleant
• På valg:
o Ib P. Jensen, næstformand Valgt 2010 for 2 år. Modtager genvalg.

o Per Trøjborg, bestyrelsesmedlem Valgt 2010 for 2 år. Modtager genvalg.

•
o Suppleant Mogens Larsen Valgt 2011 for 1 år. Modtager genvalg.

•
• Ikke på valg:
o Sussi Nielsen, bestyrelsesmedlem Valgt 2011 for 2 år.

•

• 8. Valg af revisor & suppleant
•
• Ikke på valg:

o Charlotte Nielsen Valgt 2011 for 2 år.

•
• På valg:

o Peter Albrechtsen, revisor Valgt 2011 for 1 år.

•
• 9. Årets motionist:
o Præsenteres af formand Mikael Kristensen.
•
• 10. Evt.
• Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
• Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.
•



Brevet 2011
Der blev kørt 200-300-400-600 KM optagelse brevet til
Paris Brest Paris. 
Desværre var det ikke uden uheld, på 600 km kom en knallert
ud fra en sidevej og direkte ind i flokken.
Det så ikke godt ud 3 mand blev med ambulance kørt til Vordingborg 
sygehus.
Heldigvis er alle ”fit for fight” igen Ebbe og Torben skulle ud og køre en
ny 600 km. ( op på cyklen igen ” i er sku seje” )



Paris-Brest-Paris
Alle SCRMèr gennemførte de 1200 km inden for tidsrammen.
En mega hård udfordring.
Som oplysning køres den igen År 2015.



Storebæltsløbet
Blev afholdt 2 påskedag
Det blev en kæmpe succes med over 500 til start, dette var 
ny deltager rekord.
Tak til alle dem som hjalp til. I skal vide at klubben
har modtaget meget ros for dette arrangement  



Vandel
Dette er den ultimative træningslejr.
Her er det ikke klubben, som skal tage æren
men Mogens Larsen som år efter år står for dette
Arrangement.
Et par rigtige gode dage med cykling god mad og hygge



Vandel

Et fast ritual er bageren i Sønder Omme den sidste dag 



Dianalundturen
En dejlig tur, med luksus depot ved Ejby havn,
og igen på målstregen i Dianalund.
Dette er en tur som varmt kan anbefales.



Madpakketuren
Turen i 2011 gik til Bisserup, hvor madpakker og drikke blev indtaget 
på strandkanten.
Billedet snyder lidt, det var solskin denne dag. 



Madpakketuren
Stor tak til Svend som stod for forplejning  



Vættern 2011
20 SCRM-cykelister - en gammel bus - et klubhus oppe i Sverige = det er 
hvad der skal til for et vellykket arrangement.

Det var en rigtig hyggelig tur, da vi ankom fredag regnede det, så alle var 
glade for, at vi ikke skulle sætte telte op som de foregående år – lørdag hvor 
vi skulle cykle, skinnede solen fra en klar himlen og søndag hvor vi skulle 
hjem regnede det igen i  stride strømme 



Afslutningstur
32 var mødt op til denne tur, igen godt vejr.
Det er dejligt at se så mange møde op.



Afslutningstur
Men her er måske forklaringen
Kaffe & kage på terrassen i Suserup



Biksemad
Sidst i oktober var der arrangeret fællestræning
Landevej & MTB.
Derefter var der biksemad med spejlæg 
hjemme i klubhuset.
Sussi stod for biksemaden Svend for spejlæg og
Mogens for serveringen.



Nyt Cykeltøj 2012

• År 2011 kom alle sponser aftaler i hus
• Fagerberg Cykler
• Wilson kloakservice
• Stillinge forsamlingshus
• Ren ventilation
• Peri
• Din tøjmand Otto Johanesen

• Tøjet er nu designet og bestilt hos 
Giordana, det kan ses på www.scrm.dk 



Tak til alle

• Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
• Tak til klubbens medlemmer.
• Tak til alle som har hjulpet til klubbens 

arrangementer.


