
08 Januar 2014 
 

Referat af BE møde den 07 JAN 2014. 

 

Deltagere: Ib P. Jensen, Bente Ambus, John Agertoft, Gert P. Kristensen. 
Fraværende med afbud: Per Trøjborg. 
 

Dagsorden. 

 
1. Formandens orientering om 25 års jubilæumsfest, herunder diverse indbydelser. 
2. Årets MOTIONIST? 
3. Generalforsamling. 
4. HAR VI (læs SCRM) en krise, som skal behandles? 
5. Bestyrelsens indlæg. 
 
Referat: 

ad pkt. 1. FORM orienterede om aftaler med Claus Sørensen, Stillinge Forsamlingshus i 
anledning af 25 års jubilæumsfest, herunder menu m.v.  

 FORM orienterede endvidere om udsendte invitationer til sponsorer, 
medstiftere af SCRM samt klubbens æresmedlem. 

 Der var en mindre debat om de foreløbige tilmeldte, og i den forbindelse 
bestyrelsens justering af antal mulige deltagere, som – efter aftale med Claus 
- er ændret fra 100 til 140. 

 
ad pkt. 2. Bestyrelsen har i enighed ”sat navn” på Årets motionist, som udnævnes på 

den kommende generalforsamling. 
 
ad pkt. 3. FORM fremlagde foreløbig indbydelse til generalforsamling den 28. januar kl. 

19.00 i klubhuset på Skjoldsvej, Slagelse. 
 Indbydelsen sendes via mail til kendte mail adresser, samt som alm. post til tre 

medlemmer, som ikke har oplyst mailadresse. 
 I forbindelse med Per Trøjborg´s udtræden af bestyrelsen, opfordrer 

bestyrelsen til, at medlemmer som er villige til at yde en indsats og indgå i 
bestyrelsesarbejdet snarest retter henvendelse til formanden eller et andet 
bestyrelsesmedlem. 

 Sussi har givet tilsagn om at producere snitter til generalforsamlingen. 
  
 Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til generalforsamlingen. 

 

ad pkt. 4. Bestyrelsen havde en kort debat om status for medlemmernes interesse for - 
og deltagelse i klubbens aktiviteter. 

 Emnet vil blive taget op af den kommende bestyrelse, og evt. inddragelse af et 
antal medlemmer. 
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ad pkt. 5. Der var ikke indlæg til referatet under dette punkt. 
 
Efter bestyrelsesmødet var der indkaldt til klubaften/Nytårsparole. Der var 35 fremmødte 
medlemmer, som hyggede sig i socialt samvær over et glas ”bobler og kransekage”. 
 
Formanden ønskede alle ”Et godt Nytår” og orienterede om: 

o den forestående jubilæumsfest og opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig inden 
fristens udløb den 20. januar, 

o klubaftenen i februar er rykket til den 11. februar, 
o klubaften den 4. marts er planlagt hos Fri Bike Shop, hvor der vil blive lejlighed til at 

handle diverse varer til favorable priser. 
 
 
Referent 
 
Ib P. J. 


