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SCRM generalforsamling den 28. januar 2014. 

Formandens beretning. 

 

1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 

 

2. Årets kronologi startede med den årlige generalforsamling, hvor vi sagde farvel til Sussi 

som bestyrelsesmedlem. Heldigvis har Sussi bevaret sin støtte til klubben i forbindelse 

med diverse arrangementer, hvor hun har deltaget som trofast hjælper, bl.a. i forbindelse 

med Storebæltsløbet og her i aften, hvor Sussi har fremtryllet de lækre snitter, som vi 

senere får lejlighed til at sætte tænderne i. 

Som ny mand i bestyrelsen blev Karsten Sigfridsson valgt, og han trådte straks ind som 

en god erstatning. Karsten har deltaget med gode ideer og altid villig til at løse alle typer af 

opgaver. 

 

Året har bragt os gennem en blanding af gode, men også triste oplevelser. Det 
gælder for klubben, men også på det personlige plan. Jeg vil fremhæve den triste 
meddelelse, som ramte os alle den dag i april, hvor vi modtog meldingen om Allan 
Almskov,s død. Han var en glad og munter fyr, som vi alle satte pris på som 
deltager på træningsture og øvrige arrangementer. Der blev tomt og til tider alt for 
roligt i feltet, når vi ikke hørte hans opfordrende ord som: ”Ja – tak, og kør” eller 
”Kom nu”!! 
 

Den årlige klubaften hos Fri Bike Shop var vel et bevis på, at traditioner kan bevares. 

Der var ikke helt så mange deltagere som der tidligere havde været, men trods det blev 

DANKORTET brugt flittigt, at det er mit indtryk, at Fri Bike Shop havde en god aften. 

Sæsonstarten i marts var præget af den lange og kolde vinter. Kun de aller sejeste havde 

brugt den barske vinter til vedholdende træning. 

Den traditionsrige Vandeltur måtte vi desværre aflyse på grund af manglende tilmelding. 

Om det skyldes turens placering på kalenderen, hvor Påsken jo faldt usædvanligt tidligt, 

eller om der er andre årsager, kan jeg ikke vurdere. Afbuddet skabte desværre en lidt 

urolig karma, idet lederen efterskolen gav udtryk af, at såfremt vi også måtte aflyse i 2014, 

måtte vi nok acceptere, at arrangementet ikke ville blive godkendt fremadrettet. 

Derfor er det glædeligt, at vi på nuværende tidspunkt kan se af forhåndstilmeldingerne, at 

turen kan gennemføres i 2014. Der er fortsat pladser, men vi er tæt på niveau. 

 

3. Storebælts-/Lillebæltsløbet blev atter en succes, hvor vi havde tæt på 500 deltagere. Et 

antal, som måske er lige i overkanten af, hvad vi kan administrere. Det kræver logistik og 

et stort antal hjælpere at gennemføre arrangementet med så mange deltagere. 
Vi havde for første, - men bestemt ikke sidste, gang lejlighed til at benytte os af DGI 

elektroniske tidtagningsudstyr. John og Ebbe havde været ”på uddannelse” ved DGI, og 

de havde det nødvendige overblik over teknikkens ressourcer og muligheder, så vi langt 

nemmere var i stand til at præsentere en troværdig resultatformidling. Vi har booket 

elektronikken til dette års løb, og vi forventer, at få endnu bedre udbytte af det. Til 

gengæld har bestyrelsen valgt at åbne den ”bagdør”, at vi kan begrænse antallet af 

tilmeldinger til 450, som er et antal, vi finder optimalt. 
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Vi havde atter glæde af, at Care Point stillede tre biler til vores rådighed. Om vi får samme 

service i år er fortsat usikkert. Vi havde et lille uheld med den ene bil, og derudover er 

vores kontakt, Anders Kjæmpe, ikke ansat i firmaet mere. Endvidere har Anders meldt sig 

ud af klubben. Ikke af utilfredshed, men han har valgt at melde sig ind i Kirke Helsinge, 

som ligger mere bekvemt i forhold til hans bopæl. Jeg har imidlertid skabt en kontakt til en 

anden medarbejder, som ser optimistisk på emnet. 

 

4. Dianalundturen til Ejby havn var jo – som altid – et spørgsmål om at køre til målet i Ejby 

af snørklede veje, der kun har et formål, nemlig at trætte og udmagre hele feltet, for så at 

fylde alles maver op med lækre og uimodståelige kager, som giver mavepine hele vejen 

hjem igen, hvor flere kager venter. 

Trods, - så mange tak til pigerne fra Dianalund. Det er et rigtigt godt arrangement, 
som John, Finn, Bent, Peter og deres fortryllende hustruer står i spidsen for. 

 

5. Madpakketuren, fy og føj, blev gennemført i øs regn hele vejen til Glænø og hjem igen. 

Madpakkerne – som altid – leveret af Svend, som på denne tur havde allieret sig med en 

co-driver!!! 

 

6. I juli havde vi et antal som hjælper for Team Rynkeby i forbindelse med deres start på 

turen til Paris. Et godt arrangement i en god og positiv ånd, som vi bl.a. støttede med et 

beløb pr. Rynkeby-rytter i forbindelse med deres deltagelse i Storebæltsløbet. 

Bjarne Larsen gennemførte atter en af sine eksperimenterende ture. Denne gang fra 

Gibraltar til Skælskør, hvor han samlede penge ind til fordel for Julemærkehjemmet i 

Skælskør. SCRM støttede Bjarne med et beløb, som han kunne overrække efter turen. 

 

7. Afslutningsturen i fantastisk vejr gik til ZEN GARDEN i Vedde ved Dianalund, hvor vi 

fik serveret kaffe – og mere kage. Det er bestyrelsens indtryk, at alle der deltog, havde en 

ualmindelig god og minderig oplevelse, og bestyrelsen fik forslag om at gentage turen i år, 

men på et tidspunkt, hvor Rhododendron blomster. 

 

8.  Vores trofaste sponsorer er nu på sidste år af den indgåede kontrakt, og vi skal i løbet 

af året igen rundt i et forsøg på at få nytegnet kontrakter for de følgende tre år, 2015 – 

2017. Foreløbig tak for deres engagement. 

 

Per Trøjborg har, - af arbejdsmæssige årsager – valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem, 

og bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke Per for det store arbejde han har ydet 

gennem mange år som bestyrelsesmedlem. Udover sin positive tilgang til det daglige 

bestyrelsesarbejde, har Per, i samarbejde med Søren Molter, påtaget sig det store 

arbejde, det er at afmærke Storebæltsruten. Det er glædeligt, at Per har givet tilsagn om 

at videreføre denne støtte for klubben i den udstrækning han ikke skal på job i samme 

periode. 

Mange tak til Per for det store arbejde, han har udført som medlem af bestyrelsen. 
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