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SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. 

Formandens beretning - PRÆSENTATION. 

 

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

 

2. Årets forløb startede med den årlige Nytårsparole den 7. januar – med BRUS og 

KRANSEKAGE - som markering af det nye år. 

 

Herefter fulgte generalforsamlingen den 28. januar, hvor Per Trøjborg valgte at lade sig 

afløse som bestyrelsesmedlem på grund af uforenelige arbejdstider. Vi har dog fortsat 

glæde af Per´s engagement, idet han fortsat stiler sig til rådighed i forbindelse med 

afmærkning af Storebæltsløbet i et godt og rutineret samarbejde med Søren Molter. 

Som ny mand i bestyrelsen blev John Hansen valgt, og han trådte straks ind som en god 

og engageret erstatning for Per. John har deltaget i bestyrelsesmøder og andre møder 

med gode ideer og altid villig til at løse alle typer af opgaver, ligesom han er stabil og 

trofast i forbindelse med klubtræninger og andre typer af arrangementer. 

 

Året har bragt os gennem en blanding af gode, men også ubehagelige oplevelser. 
Ikke for at træde rundt i uheld eller sygdomstilfælde, så vil jeg alligevel benytte 
anledningen til at nævne den ubehagelige oplevelse, det blev en søndag formiddag, 
hvor Ole Thorsen blev ramt af et hjertetilfælde i forbindelse med en træningstur. 
Hurtig indgriben af de øvrige deltagere, som fik tilkaldt en ambulance, der bragte 
Ole til behandling på hospitalet i Slagelse, kan måske have været afgørende for, at 
vi fortsat har Ole blandt os. 
Denne hændelse – samt et antal fortilfælde de foregående år – har fået bestyrelsen 
til at reagere, og vi har, som publiceret på det seneste klubmøde, aftalt med læge 
Jacob Olsen, at Jacob giver klubbens medlemmer en orientering og vejledning om, 
hvordan ”vi” skal forholde os ”Når uheldet er ude”! 
Bestyrelsen opfordrer alle til at møde frem til denne orientering på den kommende 
klubaften – den 3. februar kl. 19.00. 
 

3. 25 års jubilæum den 25. januar, blev markeret med en klubfest i Kirke Stillinge 

Forsamlingshus den 1. februar. Udover klubbens medlemmer var indbudt stifterne af 

klubben tilbage i 1989. Det var et godt arrangement, hvor Claus Balshøj havde fremtryllet 

en fortrinlig menu, som alle var begejstrede for. Efter middagen spillede ”4 HALVE” op til 

dans, hvor benene – helt uden klik pedaler - blev motioneret indtil natmaden afsluttede en 

helt igennem god og hyggelig aften, hvor det blev fortalt anekdoter og historier fra de 25 

år. Et par af de indbudte stiftere takkede for betænksomheden i forbindelse med deres 

indbydelse. 
 

4. Den årlige – og traditionsrige - klubaften hos Fri Bike Shop bragte atter et større antal 

medlemmer til forretningen og værkstedet, Udover favorable priser på forretningens varer, 

fik vi samtidig en god gennemgang på værkstedet af mekanikerne, som underviste i de 

mest nødvendige ”hjemmemekaniker opgaver”. Herunder justering af gearsystemer og 

bremser, og der er mit indtryk, at Fri Bike Shop havde en god og indbringende aften. Bent 

og Henrik havde i hvert fald ”smilehuller på”, dag jeg takkede for en god og hyggelig aften. 
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5. Sæsonstart den 30. marts…. 
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6. Den traditionsrige Vandeltur – som på grund af manglende tilslutning desværre måtte 

aflyses i 2013, blev gennemført succesfuldt i 2014. Maden til fællesspisningen fik vi 

indkøbt via John H svigersøn i Odense, som havde lavet en god og nærende gryderet. 

ALT blev spist op. 

 

Vi ser frem til at kunne gennemføre arrangementet igen år, og jeg henleder 

opmærksomheden på, at der er åbent for tilmelding på klubbens hjemmeside. 

 

7. Storebælts-/Lillebæltsløbet den 27. april blev IGEN en glædelig succes, hvor vi havde 

mere end 500 tilmeldte. Så vidt mig bekendt, det største antal tilmeldte nogensinde. Som 

altid var der et antal udeblivelser, så der var ca. 480, som gennemførte løbet, som igen 

blev afviklet i flot vejr, og succesen tilskriver bestyrelsen alle de trofaste hjælpere, som 

skaber de bedst mulige rammer for deltagerne. 
Vi glæder os over det gode samarbejde, som vi har fået etableret med lodsejere, som 

bliver berørt af løbets geografi. 

 

Et par dage efter løbet blev jeg ringet op af en deltager, som havde genkendt mig – efter 

vi tidligere havde haft et samarbejde. Den pågældende ringede for at takke for ”det bedste 

løb han nogensinde havde deltaget i”. Det han bl.a. fremhævede, var den smukke natur, 

det afvekslende terræn samt den tryghed han oplevede i forbindelse med afmærkning, 

levende poster og vejvisere. 

 

I forbindelse med Storebæltsløbet havde vi stillet et antal biler rådighed fra KIA Slagelse, 

ved Torben Kjerulff, som derudover indgik en sponsoraftale gældende for 2015 – 2017. 

Denne form for støtte er medvirkende til, at vi kan præstere på et niveau, som jeg er 

overbevist om, at mange motionsklubber misunder os. Derfor skal der her udtrykkes en 

stor tak til Torben Kjerulff, som har givet tilsagn og fortsat støtte med køretøjer, i den 

udstrækning vi måtte have behov. 

 

8. Klubturen til Zen Garden i Vedde den 18. maj… 
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9. Dianalundturen til Ejby Havn den 25. maj…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var atter et mega flot arrangement, som John, Finn, Bent, Peter og deres 
fortryllende hustruer står i spidsen for. 

 

 Mange tak til pigerne fra Dianalund. Det er et rigtigt godt arrangement. 

 

Dagen sluttede, - med en markering af arrangementets 10 års gennemførelse, - med et 
hyggeligt grill arrangement i haven hos John og Evy i Dianalund. 
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10. Madpakketuren den 29. juni, gik denne gang til Haraldsted sø nord for Ringsted. 
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11. Afslutningsturen den 28. september, gik til Dagmar Micro bryggeri i Ringsted 
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Som noget nyt, havde klubben – efter forslag fra Søren Andersen planlagt og arrangeret 
et december gløgg-/æbleskivetur for MTB og landevejs cykler. 

Planen var en tur rundt i terrænet for at samles på Fodsporet, hvor gløgg og ”skiver” 
skulle nydes under guds åbne himmel. 

Vejret artede sig desværre ikke fra sin bedste side, så den kolde og våde blæst 
resulterede i, at vi mødtes i klubhuset, hvor der var lun hygge og de før nævnte 
æbleskiver og rigeligt gløgg, som måtte skylles ned med lidt ”vådt fra dåse”!!!! 
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12.  Vores sponsorer som har støttet os i de forgangne tre år skal have en stor tak for deres 

engagement og støtte til klubben. Ikke alle har valgt at fortsætte i den kommende tre års 

periode, hvilket vi naturligvis er kede af, - men også respekterer. Til gengæld glæder vi os 

over, at Fri Bike Shop, Wilson Kloakservice, RenVentilation, og Otto Johansen har givet 

tilsagn om fortsat støtte for perioden 2015 – 2017. Og det er med glæde, at vi har fået en 

aftale med KIA, Slagelse, som udover et økonomisk sponsorat, også støtter med at stille 

et antal køretøjer til rådighed i forbindelse med klubbens aktiviteter. 

 

13. Lidt om fremtiden: Vi har i mange år været benådet med gode sponsorater og et godt 

samarbejde med vores sponsorer. Vi har også erfaret, at tiderne måske er ved at ændre 

sig, og vi kan ikke i al fremtid forvente, at vi fortsat vil kunne ”lande” tilsvarende gode 

sponsoraftaler. Et par af vore nuværende sponsorer (for perioden 2015 – 2017) har 

allerede tilkendegivet, at vi ikke må forvente støtte på samme niveau ved næste 

kontraktperiode. Bestyrelsen har i forbindelse med perioden 2015 – 2017 arbejdet med 

flere mulige emner som sponsorer, men vi har ikke haft det nødvendige held til at få aftaler 

i hus. Det bringer bestyrelsen frem til visse overvejelser vedr. fremtidens økonomi. 

Sponsoraterne er en stor del af vores mulighed for at udstyre medlemmerne med cykletøj, 

ikke alene i en passende mængde, men også i en tilfredsstillende kvalitet. For den 

kommende periode er der bestilt tøj for mere end kr. 205.000,-. Dækningen fremkommer 

via opsparede midler, - primært kontingent, samt via sponsorater. Vi må forudse, at der 

fremadrettet vil blive behov for en vis egenbetaling, som nødvendigvis må fremkomme via 

kontingentforhøjelse. 

Kassereren vil i sin fremlæggelse af regnskab komme nærmere ind på bestyrelsens 

forslag til at skabe den bedst mulige økonomiske baggrund betaling af tøj til 

medlemmerne. 

 

Ib P. Jensen 

formand 


