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Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 18.00 
Klubhuset, Skjoldsvej 8. 

 
 

 
DAGSORDEN:  

1. Konstituering af bestyrelsen. 
2. Emner for efterfølgende klubaften. 
3. Info vedr. foredrag om forsikringsmuligheder for motions cyklister. 
4. Orientering om DGI tilbud om særlige ”pigetræninger. 
5. Orientering om forårets klubaftner. 
6. Eventuelt. 

 
Referat af Bestyrelsesmødet: 

1. Konstituering af bestyrelsen: 
Bestyrelsen konstitueredes efter generalforsamlingen således, 
Formand: Ib P. Jensen 
Kasserer: John Agertoft, genvalgt for 2 år 
Bestyrelse: Bente Ambus Jacobsen, næstformand 
  Per Trøjborg, bestyrelsesmedlem 
  Karsten Sigfridsson, nyvalg for 2 år 
 
Suppleant: Gert Pagter Kristensen, genvalgt for 1 år 
 
Revisor: Peter Albrechtsen 
Rev.suppleant: Charlotte Nielsen, genvalgt for 2 år. 
 

Referatet fortsættes som fælles referat for bestyrelsesmødet samt for den 
efterfølgende klubaften: 
 

1. Bestyrelsen havde aftalt et foredrag vedr. forsikringsmuligheder for 
motionscyklister ved Verny Krog fra Cykelmotionisternes Forsikrings Club 
(CFC). 
Verny Krog gennemførte sit foredrag om CFC og de muligheder der åbnes for 
forsikring af bl.a. racercykler til motionsbrug. CFC forsikring beskrives 
grundlæggende som en ”havariforsikring”, der kan opfattes som en 
kaskoforsikring med følgende 5 punkter af særlig interesse, idet 
forsikringen dækker enhver skade der påføres cyklen pludseligt: 

• Under træning, 

• Under motionsløb, 

• Under egen transport, 
• Licensløb såfremt disse er anmeldt, 

• NY cykel/materiel i 10 år uden værditab. 
 

Undtagelser: 
• Selvrisiko på kr. 1.275,-, 
• Skader der normalt dækkes af familiens basisforsikring, 

• Skader påført under off road eller terrænkørsel, 

• Skader under betalt fragt (Fragtmand ell. lign.), 

• Grov uagtsomhed, 
• Ridser, slid og mangel på vedligeholdelse. 
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Prisen for en forsikring starter med grundpris på kr. 700,- pr. år for en cykel til 
en værdi af kr. 15.000,-. Heraf udgør kontingent kr. 200,-. 
Forsikringssummen stiger med kr. 70,- for hver kr. 5.000,- i merpris for cyklen. 
 
Verny Krog holdt et glimrende foredrag, som afstedkom en del spørgsmål fra de 
fremmødte medlemmer, og der var angiveligt stor interesse for produktet. 
 
Ovennævnte korte referat af foredraget er ikke fyldestgørende, og 
medlemmerne opfordres til at orientere sig på nedenstående hjemmeside, hvor 
nødvendige beskrivelser, samt tilmeldingsblanketter kan rekvireres: 
 

www.krog-consult.dk 
 

2. Formanden orienterede om emner for forårets klubaftner.  
Oversigten kan læses her: 
 

3. Formanden orienterede om DGI tiltag vedr. ”pigetræningsarrangementer” i 
samarbejde med cyklemotionsklubber i nærområdet. 
Der er begrænset interesse blandt klubbens piger, og slet ingen interesse 
såfremt der er mere end ca. 25 km til en klub, hvor den fælles træning kan 
arrangeres. 
 
Formanden kontakter DGI for afklaring af kommende og planlagte aktiviterer. 
 

 
 

    
 Venlig Hilsen  
 Ib P. Jensen 
 


