
Slagelse 2013.04.18 
 
 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
TIRSDAG 16 APRIL KL. 18.30 

B73 KLUBHUS, HJORTHØJVEJ, 4200 SLAGELSE 
 

 
DAGSORDEN:   

 
1.    Startsted til Storebæltsløbet 2013. 
2. Målområde til Storebæltsløbet 2013. 
3. Gennemgang af nødvendigt materiel og skilte. 
4. Parkeringspladser. 
5. Gennemgang af liste over hjælpere og deres opgaver. 
6. Diverse forslag og bemærkninger. 

 
 
Referat: 

1. Start- og målområde blev grundigt debatteret og konklusionen blev, at såvel start- 
som målområde flyttes til ny vej umiddelbart efter rundkørsel. Ib skaffer generator 
som strømforsyning til tidtagningsudstyr. Det undersøges, om der er strøm i eller 
ved det nye målsted, evt. fra B73 baneanlæg, alternativt fra el-tavle, som er opsat 
tæt på målstedet. 

2. Blev behandlet sammen med 1. 
3. Per kontakter Søren Molter med henblik på at få fremstillet et antal nye skilte bl.a. 

med teksten ”Giv agt, - Cykleløb” til opsætning på Landsgravvej og ved det nye 
start-/målsted. 
John kontakter DGI m.h.b.p. at afklare alle aspekter i forbindelse med 
anvendelse af chip tidtagningssystemet, samt sørger for kuverter – evt. trykt med 
deltagernavne og akut telefonnummer, plastic strips, afspærringstape 
(minestrimmel) og benzin til generator. John afhenter DGI tidtagningssystem. 
John ”kalder på hjælp” til løsning af diverse opgaver, i den udstrækning han har 
behov. 
Ib skaffer to generatorer, højttalere, køber morgenbrød m.v., engangskrus samt 
gaver til alle hjælpere og bananer til deltagere. 
Karsten arrangerer efter aftale med Sussi opbevaring af frikadeller, skaffer 
drikkedunke. 
Gert ansvarlig for diverse til depot Boelslunde. 
Bente er til konfirmation!!!!!  
Alle medbringer bidetang.. 

4. Ib har kontaktet de nærmeste lodsejere med henblik på at opnå tilladelse til 
anvendelse af deres arealer til parkering. Græsarealet udfor huset modsat 
indkørsel til B73 klubhus afspærres. Porten ved Riishøj afmærkes med P-forbudt. 
Akutbil parkeres indledningsvis her. 

5. Opdateret liste over hjælpere vedhæftet. 
6. Mange gode forslag blev drøftet og resulterede i ovennævnte beslutninger. 

 
Afhentning af biler hos VW CarePoint lørdag den 27 APR kl. 11.00. 
 Per T., Gert P., og Ib. 
 Kontaktperson ved VW er Anders Kjæmpe, mobil 24254245. 
 
 
Referent 
Ib P. Jensen 


