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Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2014. 

 

DAGSORDEN: 
1. Referat af generalforsamlingen, 
2. Konstituering af bestyrelsen, - fordeling af opgaver, 
3. Klubaften hos Fri Bike Shop den 19./2. kl. 18.30 (mini mekanikerkursus), 
4. Kommende klubaftner, 
5. Første "kig" på Storebæltsløbet. 
6. Evt. 
 
Referat: 
ad pkt. 1:  i.a.b. 
 
ad pkt. 2:  Bestyrelsen er konstitueret således: 
 Formand: Ib P. Jensen til 2016, 
 Næstformand: Bente Ambus Jacobsen til 2016, 
 Kasserer: John Agertoft fortsat til 2015, 
 Bestyrelsesmedlem: Karsten Sigfridsson fortsat til 2015, 
 Bestyrelsesmedlem: John Hansen til 2016, 
 Suppleant: Gert P. Kristensen fortsat til 2015. 
 Bestyrelsen har fordelt daglige og administrative opgaver internt. 
 
ad pkt. 3: Bestyrelsen behandlede det aftalte ”mini-mekanikerkursus” hos Fri Bike 

Shop (FBS), som afholdes den 19. februar kl. 18.30 på værkstedet hos 
FBS. Der er efterfølgende tilmeldt 16 medlemmer til kurset. 

 
ad pkt. 4: Bestyrelsen debatterede kommende klubaftner, og bl.a. klubaften den 4. 

marts hos FBS kl. 18.30, hvor der vil være repræsentanter fra bl.a. Giant 
cykler samt Bionic cykletøj til stede. Der kan handles i forretningen med 
minus 20 % på alle varer - bortset fra ”hele cykler”. 

 Bestyrelsen debatterede endvidere diverse tiltag frem mod 
sæsonstarten, med henblik på at øge medlemmernes interesse og 
engagement. Det blev bl.a. aftalt, at bestyrelsen skal tage kontakt til 
Peter Villumsen for at genetablere diverse træningsmodeller under 
regelmæssige former, samt at informere kraftigere på klubbens 
hjemmeside vedr. træninger. 

 
ad pkt. 5: Det blev aftalt, at bestyrelsen (Formanden, Karsten og John) 

rekognoscerer for evt. omlægning af start og mål for Storebæltsløbet 
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begrundet i vejomlægninger vest for Slagelse. Rekognosceringen finder 
sted den 19. februar kl. 10.00 med udgangspunkt i B73 klubhus på 
Hjorthøjvej. 

 Det kan blive aktuelt at tage kontakt til Teknisk Forvaltning, Slagelse 
kommune med henblik på få åbnet diverse led i området. 

 Formanden retter henvendelse til Care Point med henblik på fortsat at få 
stillet køretøjer til rådighed under løbet. 

 Formanden forbereder Pressemeddelelse til lokale aviser og dagblade for 
at få omtale vedr. løbet. 

 
ad pkt. 6: Sæsonstarten er fastsat til søndag den 30. marts med møde i klubhuset, 

hvor der vil være kaffe og brød før starten. 
 I forbindelse med turen til Vandel planlægger bestyrelsen, at mad til 

turen bestilles hos Claus, Stillinge Forsamlingshus. 
 Vätter Runden ser ikke ud til at blive aktuel i år. Der var forslag om, at 

SCRM i stedet samler et eller flere hold til Sjælland Rundt med start i 
Køge. 

 Dianalundturen til Ejby Havn er planlagt til søndag den 25. maj. 
 Webmaster tager kontakt til en web designer med henblik på at optimere 

klubbens hjemmeside. 
 
På den efterfølgende klubaften kom følgende gode in put fra medlemmerne: 

� Mere og bedre info vedr. klubaftner, - herunder evt. mulighed for en aften 
med køb- og salg af diverse reservedele. 

� Bedre info vedr. kutymer i forbindelse med træninger, herunder bedre 
modtagelse og ”behandling” af nye medlemmer. Udpegning af et antal 
”ambassadører”, som kan tage sig af vejledning om klubbens normer og 
aktiviteter. Disse kan fremstå på hjemmesiden som kontaktpersoner for nye 
medlemmer. 

� Forslag om fremstilling af et ”visit-/info kort” med diverse informationer, som 
kan udleveres til nye medlemmer, 

� Det blev foreslået, at alle træninger starter og slutter ved/i klubhuset, samt 
at der med jævne mellemrum er mulighed for at få kaffe, vand eller øl efter 
træningen. 

� Det blev foreslået, at der laves presseinfo i forbindelse med sæsonstart og i 
forbindelse med Storebæltsløbet. Se pkt. 5 under referat fra 
bestyrelsesmødet. 

� Der blev spurgt til, om hvert enkelt medlem af klubben er medlem af DCU, og i 
så tilfælde hvilke fordele/konsekvenser dette måtte have. 
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Bestyrelsen takker for den ivrige deltagelse samt de mange gode indlæg og forslag. 
 
Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid behandle alle forslag seriøst, og melde tilbage 
så snart der er klarhed over de foreslåede tiltag. 
 
 
 
Referent 

Ib P. Jensen 
Formand 
 

 


