
Referat af bestyrelsesmøde 

tirsdag den 03. september 2013. 
 

Til stede:  Ib P. Jensen, Bente Ambus Jacobsen, John Agertoft, Karsten Sigfriedsson,  
                Gert P. Kristensen. 

Fraværende med afbud: Per Trøjborg (ferie). 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste BE-møde, 

2. Info vedr. nyt fra DGI og indbydelse til diverse løb, 

3. Problematik vedr. opbevaring af afmærkningsskilte og klubbens trailer, 

4. Afslutningstur, - hvorhen???, 

5. Jubilæumsarrangement 2014, 

6. Kommende klubaftener. Har aftalt med Bjarne, at han "undholder" i OKT, 

7. Første "kig" mod generalforsamling 2014, 

8. Diverse. 
 

Referat: 
ad pkt. 1: I.a.b. 
 
ad pkt. 2: Formanden informerede om, at klubben havde modtaget et antal indbydelser fra 
DGI, herunder bl.a. indbydelse til "Lederuddannelse" og "Den lille cyklemekaniker". 

Datoen for begge kurser er overskredet, men klubben vil undersøge muligheden for, at 

interesserede medlemmer kan tilbydes en form for intro til pleje og justering af egen cykle. 
 

FØØØØLG UDVIKLINGER PÅÅÅÅ HJEMMESIDEN. 

 
ad pkt. 3: Bestyrelsen har tidligere behandlet problemet vedr. fremtidig opbevaring af 

skilte m.v. til Storebæltsløbet. Emnet blev igen behandlet, - i øvrigt sammen med fremtidig 

opbevaring af cykelstativ til traileren, som p.t. opbevares af Benny Andersen. 

Bestyrelsen har et par muligheder, som forfølges i den nærmeste fremtid. 

 

ad pkt. 4: Afslutningsturen er fastsat til søndag den 29. september. Turen går til den 

smukke Zen Garden ved Vedde, øst for Dianalund.  

Formanden foranstalter aftaler med ejeren. 
 

ad pkt. 5: SCRM blev stiftet den 25. januar 1989, og klubben har derfor 25 års 

"fødselsdag" den 25. januar 2014. Bestyrelsen planlægger at arrangere et 

jubilæumsarrangement i den anledning. Brugbare faciliteter er desværre optaget på 

dagen. Derfor har bestyrelsen bestemt, at der afholdes JUBILÆUMSFEST lørdag den 01. 

februar 2014 i Kr. Stillinge Forsamlingshus. 
Reserver allerede nu dagen.... ;-)). 
 



INFO OG DETALJER VEDR. ARRANGEMENTET MEDDELES PÅÅÅÅ KOMMENDE 

KLUBAFTNER, SAMT PÅÅÅÅ HJEMMESIDEN. 

 

ad pkt. 6: Kommende klubaftner er planlagt således: 

                 Tirsdag den 01. oktober planlægges afholdt hos Aktiv Velvære, hvor emnet 

                 foreslås at omhandle kost, ernæring og træning. Karsten Sigfriedsson 

                 foranstalter aftaler med Aktivt Velvære. 

                 Tirsdag den 05. oktober er det aftalt, at Bjarne Larsen fortæller om sin tur fra 

                 Gibraltar til Skælskør. 

 

ad pkt. 7: Bestyrelsen har så småt kigget frem mod generalforsamlingen 2014. 

                 P.t. står det klart, at vi har behov for en ny revisor, idet Peter Albrechtsen har 

                 valgt at trække sig. 

                 Interesserede emner opfordres til at henvende sig til formanden. 
 

ad pkt. 8: Opmærksomheden henledes allerede nu på Vandelturen 2014, som er planlagt 

                 til at finde sted i perioden 16. - 18. april 2014. Det er bestyrelsens håb, at vi ikke 

                 denne gang må melde fra på grund af for få tilmeldte. Såfremt dette måtte blive 

                 aktuelt, må vi nok acceptere, at turen fremover ikke vil kunne arrangeres. 

                 Et nyt medlem har et ønske om at købe en kortærmede Jersey størrelse 5XL  

                 Såfremt et medlem skulle ligge inde med en ubrugt Jersey i denne størrelse,  

                 kan vedkommende rette henvendelse til formanden eller kassereren. 
 
 
Referent 
 
Ib P. Jensen 
Formand 
 
 


