
Referat af   

Bestyrelsesmødet Tirsdag den 2. oktober kl. 18.00 

Skjoldsvej 8 4200 Slagelse 

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

Trøjborg 

Fraværende: Gert P. Kristensen 

Dagsorden for bestyrelsesmødet: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 

2. Referat af afslutningsturen d 30. september til Kongskilde Friluftsgård. 

3. Oplæg til DGI indlæg under klubaften 

4. Plan for Storebæltsløbet 2013. 

- tidtagning, hvem der skal være ansvarlig leder af tidtagning 

- pris for Storebæltsløbet og Lillebæltsløbet 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 

 

Bestyrelsesmødet: 

Punkt 1: Ok. 

 

Punkt 2: Der var 23 medlemme,r der blev delt i 3 hold. Kaptajnen på hver hold lagde 

en rute så det passede med ankomst til kl. 11.00 ved Kongskilde Friluftsgård, hvor der 

blev serveret kaffe og kage. Efter ca. 1 ½ time så gik turen samlet til klubhuset til en 

lille forfriskning. 

Tak til de 23 der mødte op. 

 

Punkt 3: Christina Otto Jensen fortalte om, hvilke muligheder der var for at DGI 

kunne hjælpe os med at markedsføre SCRM fremad til at få flere medlemmer. Det 

bliver der arbejdet på op til foråret. 

 

Punkt 4: Dato er d. 28. april. Det bliver kørt med DGI  Chip tidtagning prisen på 

løbene:  

Ved forhånds tilmelding bliver 125,00 Kr. for Storebæltsløbet og 75,00 Kr. for 

Lillebæltsløbet. Tilmelding efter en fastsat dato pålægges et gebyr på 50,00 kr.  

Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i november bl.a. debattere, om hvordan starten 

for de to løb skal afvikles. 



Per Trøjborg vil prøve på at få en til at få fejet ruten ved Bro vej op til Slotsbjergby  . 

 

Punkt5: SCRM har fået en henvendelse om at assistere ved skolernes motionsdag for 

Søndermarks Skole, Nørrevangs Skole og Antvorskov Skole. Der skal blandt andet 

cykles ca. 30 km på den gl. Sjællands Tidende rute. Interesserede medlemmer skal 

kontakte formanden direkte senest den 10. oktober og tilkendegive, om man har 

interesse i at deltage for at inspirere de unge til at cykle. 

 

Punkt6: Næste møde er den 6. november kl. 18.00 

 

 

Referent:  Per Trøjborg 

 

 

          

  

 

 


