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Referat af bestyrelsesmøde
tirsdag den 6. maj 2014.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde,

2. Feed back på Storebæltsløbet,
3. Emne vedr. Per Kristensen (Sygdom. Per har kontaktet mig i anledning af sin
sygdom),
4. Klubtur til Zen Garden,
5. Eventuelt.
Referat:
ad pkt. 1:

I.a.b.

ad pkt. 2:

SCRM har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne i
Storebæltsløbet. En oplevelse som vi naturligvis sætter stor pris på, men
også er bevidst om ikke må få os til at hvile på laurbærrene. Bestyrelsen
har efterbehandlet løbet, og nået frem til følgende, som kan optimere
arrangementet til næste år:
•

Hjemmesiden ændres for så vidt angår informationer vedrørende
løbet, og der vil blive indlagt en informationsside, som udelukkende
behandler løbet og de præmisser, der er nødvendige for deltagernes
forståelse for tilmelding, deltagelse m.v.

•

Den korte rute, Lillebæltsløbet, planlægges startet kl. 09.30.

•

Der vil blive lagt en begrænsning på 500 deltagere ved
forhåndstilmelding i god tid forud for løbets afvikling.

•

Der planlægges på to poster ved krydset på Karolinevej.

•

Afmærkning og poster ved rundkørsler på Kina-/Japanvej optimeres.

•

Der indkøbes et værktøjssæt, som kan tildeles depotet, ligesom der
indkøbes et antal bidetænger til afmontering af chips.
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•

Det skal indskærpes, at alm. færdselsregler er gældende, samt at
disse også skal efterleves af SCRM egne medlemmer i forbindelse med
træning og deltagelse i motions cykelløb.

ad pkt. 3: Formanden orienterede om emnet, og det er aftalt, at Per indtil videre
deltager som tidligere, men at han kører som sidste mand i den gruppe,
som han kører sammen med.
ad pkt. 4: Klubtur til Zen Garden i Vedde er planlagt til søndag den 18. maj med
afgang fra klubhuset kl. 09.00. Formanden aftaler med Zen Garden vedr.
arrangementet. Ole Nielsen har sagt ja til at transportere ”vandrefodtøj”
til Zen Garden.
ad pkt. 5: Madpakketur planlægges til søndag den 29. juni. Medlemmerne opfordres
til at fremsætte forslag til turen, som planlægningsmæssigt skal ”lande”
ca. 35 km fra Slagelse. Nærmere og detaljer besluttes på klubmødet i
juni.
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