Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 12. juni 2012

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde,
2. Madpakketur.
3. Cykleprojekt den 26. august i forbindelse med Post Danmark Rundt, start i Slagelse,
4. Emne til kommende klubaftener,
5. Kassererens indlæg vedr. økonomi,

6. Bestyrelsens indlæg,
7. Aftenens klubaften, herunder Cykleprojekt, P.S.D.
8. Eventuelt..
Bestyrelsesmø
ødet:
Ad pkt. 1: Referat fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad pkt. 2: Madpakketuren er planlagt til søndag den 24. juni med start kl 09.00 fra
klubhuset. Mål for turen er Campingpladsen Skarresø ved Jyderup, hvor vi mødes kl.
11.00.
Svend kører madpakker m.v. til Jyderup.
Ad pkt. 3: Formanden redegjorde for Cykleprojektet, som har til formål at skaffe økonomi
til fordel for krigsskadede soldater, som er tjenstgørende på Antvorskov Kaserne. Det er
målet at skaffe midler til etablering af invalidefaciliteter på KFUM's Soldaterhjem. Projektet
arrangeres i forbindelse med Post Danmark Rundt, som starter sidste etape på Nytorv i
Slagelse den 26. august. Det er bl.a. planen, at ialt 80 lokalt sponserede motionister, her i
blandt et antal lokale VIP personligheder.

Det er aftalt med direktøren for Post Danmark Rundt, Jesper Worre, at de lokale ryttere
kører en rundtur i Slagelse Centrum i front af feltet under politieskorte. Herefter indledes
det lokale løb, som varer 1 time på en rundstrækning i centrum af byen. Alle midler indkørt
i forbindelse med projektet går ubeskåret til KFUM's Soldaterhjem. SCRM planlægger at
stille 30 motionsryttere til arrangementet.
Ad pkt. 4: Kommende klubaftener planlægges således:
4. september, hvor det er planen at aftale med en person, som har erfaring som træner og
træningsplanlægning, om et foredrag/appetitvækker over emnet "Varieret træning,
herunder intervaltræning".
2. oktober, planlægges på foredrag med ekstern person, som har personlig erfaring
indenfor professionel cykling, træning og planlægning af arrangementer.

6. november er indtil videre åben.

Ad pkt. 5: Kassereren oplyste om klubbens økonomiske status, herunder bl.a. at der p.t er
95 medlemmer.
Der er betalt leje for klubhuset for det kommende år, og aftale om fortsat 3 år.
SCRM har indmeldt sig i DGI, hvilket bl.a. giver mulighed for at anvende DGI's
elektroniske tidtagningssystem med chip-tidtagning, som planlægges anvendt i forbindelse
med Storebæltsløbet 2013.
Ad pkt. 6: Ingen indlæg.
Ad pkt. 7: Beskrevet under pkt. 3.
Ad pkt. 8: Ingen bemærkninger.
NÆ
ÆSTE KLUBAFTEN: 4.SEP kl. 19.00.

Venlig hilsen
Ib P. Jensen
Formand

