Slagelse 2011-02-22
Referat af
BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 22. FEBRUAR
SKJOLDSVEJ 8 4200 SLAGELSE
Kl. 19.00
DAGSORDEN:
1. Konstituering af Bestyrelsen:
Formand
Mikael Kristensen
Næstformand
Ib P. Jensen
Kasserer
John Agertoft
Bestyrelsesmedlem/referent Per Trøjborg
Bestyrelsesmedlem
Sussie Nielsen
Suppleant

Mogens Larsen

2. Klubkontingent 2011 (kr. 400,-):
Der bliver sendt meddelelse pr. sms og e-mail, samt girokort til medlemmer
uden e-mailadresse eller mobiltelefon.
Kontingent skal være betalt senest ved sæsonstart den 27. marts 2011.
3. Gennemgang af seneste referat:
Ingen bemærkninger
4. Cykelmekanikerkursus i Vordingborg er fortsat åben. Kurset planlægges indtil
videre gennemført efter sommerpausen.
MTB- træningstur med biksemad er aflyst på grund af det kolde vejr.
5. Storebælts løbet 2011:
Planlægning og præsentation for klubbens medlemmer foretages på
næstkommende klubmøde den 1. marts 2011.
Formanden er fraværende. Ib forestår gennemgangen.
Formanden har ansøgt og fået Polititilladelse.
Leje af B 73 Cafeteria er bestilt og godkendt.
Mikael taler med Ebbe om hjælp med Diplomer og drikkelse.
Sussie taler med Lars om anskaffelse af - og opbevaring af kølevarer på hans
arbejde.
Ib kontakter Fuglebjerg med henblik på afprøvning af tidtagningsprogram og
scannere. Evt. med deltagelse af personel fra Fuglebjerg.,
Folder udfærdiges kun som elektronisk eksemplar og lægges på hjemmesiden
ved webmasters foranstaltning. Naboklubber orienteres og oplyses om link til
SCRM hjemmeside, hvor de kan søge oplysninger om Storebælt/Lillebæltsløbet.

6. Kommende Klubaftener:
01-03-2011: Planlægning af Storebælts løbet.
Sæsonstart søndag den 27-03-2011 kl. 09.00 hvor vi starter med
fælles morgenkaffe og –brød.
Mogens gennemgår Vandeltur.
Er der nogen medlemmer, der har idéer til klubaftener?
Hygge og Kaffe.

7.

05-04-2011

Opfølgning af Storebæltsløbet
Hygge og kaffe

03-05-201

Evaluering af Storebæltsløbet
Hygge og Kaffe

Næste Bestyrelsesmøde er planlagt til den 22. marts 2011 kl. 19.00.

8. Eventuelt:
Mogens laver ændringer til ”Tilmeldingsliste til Vandelturen” bl.a. for at give et
bedre overblik over tilmeldinger, transport og anhængerbehov.

Venlig Hilsen
Per Trøjborg

