
Referat af bestyrelsesmødet 

Tirsdag 01 maj 2012. 

 

Deltager: 
Ib P. Jensen, John Agertoft, Sussie Nielsen, Bente Jakobsen og Gert P. Kristensen. 

Afbud fra Per Trøjborg  

Mødet blev gennemført efter nedennævnte punkter: 

1. Gennemgang af referat fra sidste BE-møde. I.a.b. 

 

2. Feedback på Storebæltsløbet 2012:  

 Formanden gennemgik ris og ros fra Storebæltsløbet. Den samlede bestyrelse modtog langt 

overvejende gode og positive bemærkninger og kommentarer fra de mange deltagere, som 

roste arrangementet, og specielt fremhævede den gode skiltning. 

 Der var dog et par mindre gode kommentarer vedr. start og tidtagning, som bl.a. havde 

afstedkommet forkerte registreringer i et par tilfælde. Webmaster retter resultatlisten i 

overensstemmelse med disse kommentarer. 

 Det tilstræbes, at der femover etableres en post ved udkørslen fra Hjortshøjvej til Holmstrupvej. 

 Bestyrelsen er fast besluttet på, at vi næste år skal tilstræbe at gennemføre løbet med chip 

tidtagning, og derfor tages der kontakt til DGI med henblik på at leje dette tidtagningsanlæg. 

 

3. Forhold til lodsejere:  

 Klubben har videreført det gode forhold til de nærmeste lodsejere, som er blevet betænkt med 

en vingave. 

 

4. Tak til medlemmerne: 

Formanden udtrykte stor tak til de mange medlemmer, som velvilligt stiller sig til rådighed som 

poster og hjælpere m.v. Uden denne store hjælpsomhed, ville et arrangement som dette ikke 

kunne gennemføres med godt 450 deltagere. 

 

5.  Madpakketuren: 

 Madpakketuren blev planlagt til gennemførelse søndag den 24. juni. 

 Gode ideer til mål for turen modtages, idet der bør tages hensyn til at afstanden fra Slagelse 

ikke bør overstige ca. 35 km.  

 

6. Tilkøb af ekstra cykletøj: 

 Et antal medlemmer har ønsket at tilkøbe ekstra cykletøj, hvilket kræver et minimumskøb på 10 

enheder af hver kategori. 

 Der er afgivet bestilling. Tidspunkt for levering er endnu ikke oplyst, men en forventet 

leveringsperiode på ca. 2 mdr. må forventes. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 12. juni kl. 18.00. 

 Samme aften afholdes klubaften. Ændring til anden tirsdag i juni skyldes, at første 

tirsdag falder på Grundlovsdag. 

 

Venlig Hilsen  

Ib P. Jensen 


