
Slagelse 2013.04.11 
 
 
 

REFERAT AF 
BESTYRELSESMØDE 

TIRSDAG 05 MARTS KL. 18.00 
SKJOLDSVEJ 8, 4200 SLAGELSE 

 
Deltagere: Ib P. Jensen, Bente Jacobsen, Per Trøjborg, Karsten Sigfridsson og Gert P. 
Kristensen. 
Fraværende med afbud: John Agertoft. 
 
 
DAGSORDEN:   

1.    Gennemgang af referat fra seneste møde. 
2. Bestyrelsens rutiner i forbindelse med møder og klubaftener. 
3.    Nyt fra: 

o DCU 
o DGI 

4. Gennemgang af Storebæltsløbet, herunder, 
o Per´s info vedr. vejprojekt m.v., 
o Polititilladelse, 
o Tidtagning, 
o Hjælpere, herunder behov og antal. 

5. Eventuelt. 
6. Næste møde 09 APR hos Fagerberg. Evt. flyttes på grund af Mallorca turen. 

 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDET: 
1: Referatet blev godkendt. 
2: Det blev besluttet, at Bente – med nødvendig støtte fra bestyrelsen – er ansvarlig for kaffe 

m.v. til bestyrelsesmøder, samt at Per og Karsten er ansvarlig for forhold i forbindelse med 
træning, løbsarrangementer. 

3: Formanden orienterede om arrangementer tilbudt af DGI, herunder bl.a. fælles træningsture 
for ”piger”. P.t. har DGI planlagt disse arrangementer i Hedehusene, hvilket begrænser 
interessen for klubbens medlemmer til deltagelse. DGI afvikler tilsvarende ”åbne 
træningsarrangementer” for alle. Disse ligger ligeledes i stor afstand fra Slagelse, og heller 
ikke her er der interesse fra klubbens medlemmer. 

 Klubben har modstaget information fra DCU vedr. motionslicens samt et nyt forsikringstilbud. 
Info vedr. disse forhold kan ses på www.cyklingdanmark.dk. 

4: Per orienterede om de pågående arbejder i forbindelse med omlægning af vejnettet vest for 
Slagelse. 

 Formanden, Per og Karsten gennemkører ruten til Storebæltsløbet i uge 12 med henblik på 
endelig fastlæggelse af evt. ændringer af den planlagte rute. 

 Formanden har fremsendt ansøgning til Syd- og Vestsjællands Politi om tilladelse til 
gennemførelse af løbet. 

 Formanden – støttet af Ebbe Højland – orienterede om elektronisk tidtagning, som anvendes i 
forbindelse med løbet. 

 I forbindelse med gennemgang af behov for hjælpere (fortsat under klubmødet), blev langt 
den overvejende del af postener fordelt på navn. Der resterede et par hjælpere, som imidlertid 
efterfølgende har tilmeldt sig via sms til formanden. Listen er herefter komplet. 

5: Under evt. orienterede Gert om de kommende brevets. 
6: Uagtet et antal af klubbens medlemmer er på træningstur på Mallorca den 09. april, hvor der 

er planlagt arrangement hos Fagerberg, fastholdes denne dato. 
 Formanden forsøger at lave aftale med Fagerberg for en alternativ dato for de medlemmer, 

som ikke kan deltage den 09. april. 
 
   


