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Formandens beretning
Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

1. Takker dirigenten for ordet.
I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og
uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er en dårlig ide at
bruge disse medier, men fordi vi mener, at pladsen er lidt
rigelig trang til lærred og projektor.
Jeg vil gennemgå og omtale året, som vi har oplevet det, og
dermed komme ind på de aktiviteter, vi har gennemført, og som
medlemmerne har været involveret i.
2. Den 31. JAN havde vi den årlige generalforsamling, hvor
Mikael valgte at stoppe som formand. Stor tak til Mikael for
det store og gode arbejde, som han udførte til gavn for
klubben og medlemmerne gennem de to valgperioder, hvor han
sad som styrmand for klubben.
Efter det første bestyrelsesmøde hvor den nyvalgte
bestyrelse konstituerede sig – med ente som næstformand,
ændrede vi vaner til at holde bestyrelsesmøde samme aften,
som vi holder klubaften. Det har reduceret bestyrelsens
mødeaktivitet til ca. det halve.
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3. Vi havde et par ”runde” fødselsdage blandt klubbens
mangeårige medlemmer, og klubben var repræsenteret ved
både hos Mogens og Ole som begge rundede de 70 år.
4. Den 6. MAR havde vi fornøjelsen af klubaften hos
Fagerberg cykler, som nu hedder ”Fri Bike Shop”! Det var en
aften, som både medlemmerne og Bent Jørgensen havde stor
glæde af.
5. Den 25. MAR havde vi sæsonstart for den fælles træning. En
del – ”De hårde halse” – havde dog trænet vinteren igennem.
Der var pænt besøg til den fælles morgenkaffe/-mad og turen
blev fin i det gode vejr.
6. Vandelturen 4. – 6. APR – med Mogens og Sussi som de
bærende kræfter blev gennemført til nærmest perfektion.
Vejret var umanerligt flot de første to dage, men vi måtte jo
desværre acceptere regn og kulde på sidste dagen, hvilket var
årsag til, at den planlagte træningstur blev ændret til besøg på
Industrimuseet i Horsens, hvor vi kunne se en udstilling i
anledning af Giro d’Italia start i DK. Vi kunne bl.a. se, hvilke
primitive maskiner der er blevet kørt på gennem tiderne. Det
var første gang, jeg selv deltog. Jeg synes, at det var en
spændende oplevelse. Jeg havde imidlertid misforstået en lille
bemærkning fra Mogens, som på et tidspunkt hviskede mig i
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øret: Efter den store middag, så skal vi have noget whisky!!!!
Fin hentydning tænkte jeg, så jeg tog en flaske af passende
kvalitet med derover. Det første der skete, da jeg placerede
den foran et at klubbens meget rutinerede medlemmer var, at
han sagde. Føj – jeg kan ikke fordrage whisky og jeg drikker
det aldrig. Jeg blev engang så hønefuld af whisky, at jeg
ikke har rørt det siden. NEDTUR!!!! Nå, der blev trods alt
smagt på ”varen”, men hovedparten måtte retur til Slagelse..
God lærdom til næste gang!!!! Det er trods alt en cykleklub og
ikke et whisky-laug.
7. Så blev det tid til Storebælts-/Lillebæltsløbet 29. APR,
hvor i atter kan rose os af en vis form for succes. Et perfekt
vejr dannede rammen for de ca. 450 fremmødte, som kørte
rundt på de vest- og sydsjællandske veje. Planlægning af
afvikling var imidlertid ikke uden udfordringer og problemer.
Udfordringerne bestod bl.a. i de nødvendige justeringer, vi var
nødt til at foretage i forhold til tidligere løb. Omlægning af
vejnettet vest for Slagelse resulterede i, at vi måtte ændre på
den første del af ruten, med ny ansøgning til politiet til følge.
Vi fik godkendelse til den valgte løsning, og løbet blev vel
gennemført til deltagernes store tilfredshed.
Det var også året, hvor vi havde lejlighed til at disponere over
tre biler, som velvilligt var stillet til rådighed at Care Point,
Slagelse. Det var en behagelighed og en stor fordel, og Care
Point Slagelse skal have mange tak for den gestus. Vi havde –
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måske – specielt glæde af den ”akutbil”, som vi holdt i reserve
til brug i forbindelse med evt. uheld. Bilen måtte af sted til
Eggeslevmagle og samle en rytter op, som havde været ude for
et uheld. Heldigvis var der ikke personskade, men udelukkende
materielle problemer, som var årsag til, at vedkommende ikke
kunne køre videre. Vi håber, at vi også dette år, kan få samme
gode muligheder til støtte for løbet. Det var udfordringerne.
Et enkelt lille problem opstod i forbindelse med strækningen
med brosten ved Borreby Gods. Som det vanligt sker, så skete
det også sidste år. Et antal ryttere tabte deres drikkeflasker
på den korte pavé ved godset. Det fik en medarbejder til at
fare i flint og skrive et SPOTSEDDEL, med noget der mindede
om trusler, såfremt vi ikke var i stand til at rydde op efter os.
Jeg kørte efterfølgende derned og talte med en ældre dame,
som kunne henvise mig til en godsforvalter, som i øvrigt bor i
Boelslunde. Jeg kontaktede vedkommende, som forsøgte at
gyde lidt olie på vandene, og han lovede mig, at vi godt kunne få
tilladelse til at køre der igen i år, såfremt jeg lovede, at vi ville
rydde op efter os. Til det kunne jeg blot svare, at løbet er på
offentlig vej, og at vi har politiets tilladelse til at afvikle det,
så jeg kunne så love ham, at vi ”kommer igen i 2013”!!!! Han fik
to flasker vin, og så er den sag vist lukket. Til gengæld
planlægger bestyrelsen på at finde en hjælper, som vi kan
placere netop der, hvor ”problemet” opstår. Derudover agter vi
at informere om, at løbet gennemføres – som vanligt, men at vi
naturligvis vil rydde op efter os.
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8. Dianalundturen 20. maj til Ejby Havn. Også denne tur var
benådet af et super godt vejr. Der skal en vis rutine til at
lægge sådan en aktivitet i så godt et vejr. Om det er John og
vennerne fra Dianalund, - eller det er ”VENINDERNE”, som
udover et overdådigt arrangement af kaffe, kager, sandwiches,
frugt og saft på havnen i Ejby og igen tilbage på torvet i
Dianalund, er hovedårsagen til vejret, kan jeg ikke vide, men da
John jo deltog i næste klubtur (madpakketuren) i øsregnvejr,
vil jeg skyde på, at det er de flittige piger, som også
planlægger vejret. I hvert fald skal de have en stor tak for det
store arbejde, de gør for dette arrangement.
9. Madpakketuren 24. JUN gik til området ved campingpladsen
ved Skarridsø i Jyderup. Som nævnt før, så blev turen kørt i øs
regnvejr, og der var da også kun dukket 7 modige motionister
op. Målet var anbefalet af en af klubbens – her
tilstedeværende – medlemmer, som glimrede ved sit fravær.
Måske på grund af vejret?? Det var faktisk en rigtig god tur,
og selvom det regnede stort set under hele turen, var det ikke
koldt, og de syv ”krigere” kom hjem i højt humør.
10.

Sponsorcykleløbet til fordel for KFUM Soldaterhjem 26.

AUG var både et spændende og positivt engagement, som vi
indgik i. Selvom der var et antal utilfredse soldater – som
mukkede over SCRM rytterne – var løbet som helhed en kæmpe
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succes. Jeg har kun modtaget positive tilbagemeldinger, både
fra her tilstedeværende, men også fra erhvervsfolk og fra
byens borgere i almindelighed. SCRM indkørte knap kr. 19.000,
til gavn for projektet. Hvordan det skrider frem, har jeg ingen
fornemmelse af p.t. Stor tak til alle deltagere fra SCRM.
11. Brevets, Vätterrunden og løb i Frankrig blev også en del af
årets aktiviteter, som samlede deltagelse af et antal, som vanligt
udfordrer sig selv i de lidt længere og mere krævende distancer.
Det er bemærkelsesværdigt, at så mange hvert år tager turen til
Vätteren i Sverige for at udfordre sig selv i al slags vejr, og for
ikke at tale om dem, som vælger det ekstreme Paris - Brest i
Frankrig. Derudover er der et antal, som træner gennem mange
måneder for at kunne gennemføre løb og arrangementer i samme
terræn, som de HÅRDT PUMPEDE professionelle specialister, der
gennemfører Tour d F, ikke nødvendigvis på samme
kostsammensætning, som vi bliver stillet til rådighed i Ejby Havn.
Måske skulle de prøve ”PIGERNE fra DIANALUND´s menu”!!!
De ville aldrig lade sig friste af andet.
12. Afslutningsturen 30. SEP havde delmål på Kongskilde
Friluftsgård, hvor der blev serveret kaffe og kage inden de godt
mætte motionister vendte næsen hjemad igen, for at slutte af
med en ”kølig” i klubhuset. Den aktive del af klubaktiviteterne
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sluttede hermed – for de fleste, men som tidligere nævnt, så
kørte de hårde halse videre vinteren igennem.
13. Vi er heldige at have et antal rigtigt gode sponsorer, som
bl.a. er medvirkende årsag til, at vi kan tillade os at klæde
klubbens motionister i flotte og ens tøj, og jeg ved, at vi bliver
bemærket, når vi kører rundt i landet både lokalt, men også på
ture længere væk. Jeg vil opfordre til, at vi i så stor udstrækning
som muligt, repræsenterer vores sponsorer. Det er det de
betaler for. Derfor vil jeg gerne udtrykke klubbens tak til den
støtte vi er tildelt gennem sponsorerne.
14. Den 5. februar 2013 har vi igen klubaften, og her vil vi bl.a.
informere om den nye bestyrelses sammensætning, samt planer
for forårets klubaftener. Der vil endvidere blive taget ”hul” på
DGI tilbud om at arrangere rene pige-træningsture med
nærliggende cykle klubber.
15. En særlig tak til Sussi for det store arbejde du har udført
gennem mange år, heri et antal som medlem af bestyrelsen. Vi
havde gerne set, at du havde fortsat i en periode endnu, men vi
respekterer naturligvis dit valg. Til gengæld er vi glade for, at du
har givet tilsagn om at yde støtte og hjælp i forbindelse med
diverse arrangementer i fremtiden – herunder Storebæltsløbet
og Vadelturen.
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16. Mange tak til klubbens medlemmer, til de fremmødte samt
tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, vi har haft gennem
det forløbne år.

Ib P. Jensen

