
    Slagelse den 05 SEP 2012  
       

       
 
 

Referat af 
BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 04 SEPTEMBER KL. 18.00 

SKJOLDSVEJ 8, 4200 SLAGELSE. 
 
 

Til stede ved mødet var: Ib P. J., Bente Ambus Jacobsen, John Agertoft, Sussi Nielsen, 
Gert P. Kristensen. 
Fraværende: Per Trøjborg. 

 
Dagsorden for bestyrelsesmødet: 
  
1. Godkendelse af referat fra det seneste møde. 
2. Referat af SPONSOR Cykleløbet den 26. august. 
3. Efterårets aktiviteter, herunder bl.a. planer for sæsonafslutning. 
4. Indlæg på klubaften, 
    - v/Peter Villumsen: Motion og organiseret træning 
    - Formandens gennemgang og referat fra SPONSOR CYKLELØBET den 26. aug. 
    - Efterårets afslutningstur? Hvorhen? 
5. Forslag til næste klubaftener. Vi har aftalt, at vi forsøger at skaffe foredrag ved kendis 
6. Bestyrelsens mulige forslag, - sendes til formanden senest den 02. september 
7. Næste møde?? 
8. Eventuelt. 
  

 
Ad pkt. 1. I.a.b. 
 
Ad pkt. 2. Formanden orienterede om SCRM engagement i det netop afviklede 

cyklearrangement i Slagelse by, - til fordel for krigsskadede soldater. 
 Arrangementet blev fra alle sider rost, og det må betragtes som en succes. 

Samlet blev der ”kørt” ca. kr. 140.000,- ind til etablering af handicapfaciliteter 
på KFUM´s Soldaterhjem på Antvorskov Kaserne. 

 Ryttere fra SCRM indkørte ca. kr. 18.500,-. 
 Referat fra løbet, resultatliste samt ca. 400 billeder kan ses på www.scrm.dk. 
 
Ad pkt. 3+4. Sæsonafslutningen er planlagt til søndag den 30. SEP med start fra 

klubhuset kl. 09.00. Mellemmål, - med kaffe og kage – bliver Kongskilde 
Friluftsgård, hvor vi holdvis mødes kl. 11.00. 

 Peter Villumsen orienterede om et projekt, som bestyrelsen har planer om at 
afprøve næste år i forbindelse med træningsstart ultimo marts. Projektet går i 
sin enkelhed ud på at gennemføre nogle – af Peter – styrede træninger, som 
grundlæggende planlægges som intervaltræninger, hvor hastighed, puls og 
spurter vil være styrende for den enkelte aktivitet. Bestyrelsen ser positivt frem 
til at se medlemmernes tilgang til - og reaktion på dette projekt. 

 Mange tak til Peter for et godt og inspirerende indlæg. 
 
 Ebbe Højland orienterede om Vätterrunden 2013, hvor der reserveret 

starttid kl. 04.40 til ca. 20 deltagere fra SCRM. 
 Adgang til tilmelding – senest den 26. september ved henvendelse til Ebbe. 



 
Ad pkt. 5. Næste klubaften er planlagt til tirsdag den 02. oktober kl. 19.00. 

Det er p.t. planen (aftalt), at en konsulent fra DGI kommer til steder, og 
orienterer om DGI tilbud til medlemsklubber, herunder træningsarrangementer 
i den kommende sæson. 
 

Ad pkt. 6. I.a.b. 
 
Ad pkt. 7. Næste klubaften er planlagt til den 02. oktober kl. 19.00. 
 
Ad pkt. 8. Formanden orienterede kort om en henvendelse til klubben vedr. den 

igangværende planlægning af en Team Rynkeby start fra Slagelse i 2013. 
 
 
 
Referent 
 
Med venlig hilsen 
Ib P. J. 
 


