Referat af bestyrelsesmø
bestyrelsesmøde
tirsdag den 07. maj 2013.
2013.
Deltagere:
Ib. P. Jensen, Bente Ambus, John Agertoft, Karsten Sigfridsson og Gert P. Kristensen.
Fraværende, afbud: Per Trøjborg.

Jf. Dagsorden:
Dagsorden:
Pkt. 1. Feed back på Storebæltsløbet.
• El-tidtagning forløb som helhed meget tilfredsstillende, dog med et lille minus idet ca. 60
ryttere ikke fik registreret start- og sluttid. John har, i samarbejde med DGI bearbejdet
problemet, som angiveligt kan skyldes, at enkelte ryttere havde monteret chippen forkert,
samt at el-kabler til registrering af tiden blev flyttet fra startsted til målsted. DGI
analyserer videre på emnet. Der er imidlertid ikke tvivl om, at vi også næste år vil
anvende elektronisk tidtagning. Det sparede mange ressourcer til registrering, tidtagning,
indtastning af deltager samt registrering af tider. Det gamle ur har tjent os i mange år,

men tiden er løbet fra det.
• Der var rekord stor tilmelding, idet vi havde 539 registrerede deltagere, hvoraf 502
gennemførte.
• Forhold til de nærmeste naboer ved start- og målområdet virker meget tilfredsstillende.
Der var kun en enkelt lille krølle, som formanden fik udredt med den pågældende.

• Der imødeses lidt udfordringer i forbindelse med start og mål næste år, idet vi forventer
at det igangværende vejprojekt vest om Slagelse er tilendebragt om et år.

Pkt. 2. Dianalundturen.
• Dianalundturen er fastsat til søndag den 26. maj. John opretter tilmelding på
hjemmesiden.

Pkt. 3. Madpakketuren.

Bestyrelsen har vedtaget Per Trøjborgs forslag om, at turen i år går til Glænø. Turen er
fastsat til søndag den 23. juni.

Pkt. 4. Støtte til Team Rynkeby.
• Team Rynkeby anmoder fortsat om støtte i forbindelse med starten på deres tur til Paris
fredag den 12. juli. SCRM forventes at stille 6 frivillige personer, som skal regulere Team
Rynkeby's tur på Fodsporet. Arrangementet starter på Schweitzer Pladsen på dagen
med indskrivning m.v. Kl. 10.00. Personer fra SCRM deltager i denne ceremoni, og de
pågældende vil blive nævnt fra scenen. Nærmere tilgår efter Team Rynkeby møde den
17. maj.

• Frivillige bedes henvende sig til formanden.
Efter bestyrelsesmødet var der klubaften, hvor de fremmødte medlemmer blev orienteret
om ovenstående, og klubben serverede lune deller og øl/vand til alle.
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