
Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 8. oktober 2013. 

 
 

Til stede: Ib P. Jensen, Bente Ambus Jacobsen, John Agertoft, Per Trøjborg, Karsten 
Sigfridsson og Gert Pagter Kristensen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste BE møde. 
2. Kort oplæg til klubaften i Aktivt Velvære. 
3. Erfaring fra afslutningsturen til ZEN Garden. 
4. 2014 er jubilæums-/fødselsdagsår.  

• Skal vi arrangere et særligt jubilæumsløb, som vi tidligere har talt om. Evt. 125 km? 
• Fest i Kirke Stillinge Forsamlingshus er aftalt. Hvor meget vil vi ofre på musik? 

Formanden har en "føler" hos et lokalt band. 
• Hvor meget skal medlemmerne betale? 

5.  Problematikken vedr. opbevaring af skilte m.v. 
6.  Emner til generalforsamlingen. Ny revisor!! 
7.  Næste klubaften. 
8.  Eventuelt. 
 
Referat: 
ad pkt. 1: i.a.b. 
 
ad pkt. 2: Formanden orienterede kort om det planlagte forløb af det efterfølgende 
klubmøde, der - ligesom bestyrelsesmødet - var henlagt til Aktivt Velvære, 
Rytterstaldsstræde. 
 
Se referat fra klubmødet sidst i dette referat. 
 
ad pkt. 3: Der har været gode tilbagemeldninger fra afslutningsturen den 29. 
september til ZEN Garden i Vedde. Begejstringen gav sig bl.a. udtryk i, at der blev fremsat 
forslag om, at vi skal arrangere en tur igen til foråret, når RHODODENDRON'erne 
blomster. Bestyrelsen synes, at forslaget er godt, og der planlægges på et "genbesøg" i 
maj 2014. 
 
ad pkt. 4: Bestyrelsen debatterede muligheden for at arrangere et særligt 
"JUBILÆUMS STOREBÆLTSLØB", evt. med en distance på 125 km. Der arbejdes fortsat 
med denne plan, hvor det bl.a. bliver vurderet, om vi har kapacitet og ressourcer til den 
ekstra belastning, som et sådant arrangement vil pålægge os. Bl.a. fremstilling af et større 
antal afmærkningsskilte, flere hjælpere/vejvisere, rekognoscering, opmåling samt 
godkendelse af politiet. Bestyrelsen tager emnet op på næste bestyrelsesmøde, hvor en 
endelig afgørelse bliver truffet. 
25 års jubilæumsfest ligger fast og er planlagt til lørdag den 1. februar 2014 i Kirke 
Stillinge Forsamlingshus, som er reserveret. Der er lavet forhåndsaftale med en pianist, 
der spiller/underholder under middagen, samt et lokalt band som spiller ”op til dans”!!!  
Bestyrelsen planlægger på at invitere særlige gæster, bl.a. klubbens sponsorer samt 
initiativtagere/medstiftere af klubben tilbage i 1989. 
Bestyrelsen vender tilbage til medlemmernes betaling for arrangementet. 
 
ad pkt. 5: Bestyrelsen har fundet opbevaringssted af afmærkningsskilte m.v. til 
Storebæltsløbet. 



ad pkt. 6: Bestyrelsen har en kandidat som afløser for den nuværende revisor, der har 
valgt ikke at genopstille på generalforsamlingen 2014. 
 
ad pkt. 7: På næste klubaften, tirsdag den 5. november, vil Bjarne Larsen berette om 
sin tur fra Gibraltar til Skælskør, og Gert Pagter Kristensen vil orientere om næste års 
Brevets, som Gert er primus motor for. 
 
ad pkt. 8: Klubben har modtaget henvendelse fra ledelsen for Team Rynkeby om 
deltagelse i Storebæltsløbet 2014, samt om støtte i forbindelse med teamets start fra 
Slagelse. 
 
Referat fra den efterfølgende klubaften hos Aktivt Velvære: 
 
Indledningsvis skal det bemærkes, at arrangementet var flyttet fra den normale tirsdag, 
idet Fri Bike Shop havde inviteret til "PIGEAFTEN" den 1. oktober på værkstedet og i 
forretningen. Det forlyder, at fire piger fra SCRM deltog i arrangementet, og at de havde et 
godt udbytte af ”fif og tricks” vedr. vedligeholdelse og justering af cyklerne. 
Nu kan vi glæde os til at cykle på hold med de "dygtige mekanikere", som naturligvis 
(forhåbentligt) beredvilligt vil kunne tage sig af enhver skade eller ethvert mekanisk 
problem under træningsturene.; -)). 
 
Der var mødt 25 medlemmer, bestyrelsen inkl., frem til mødet/orienteringen ved Aktivt 
Velvære, hvor Charlotte, Rudy og Claus orienterede om de muligheder og aktiviteter, som 
centret kan tilbyde. Herunder VEGA- test (kroppens balance og behov for særlige hensyn 
og medicinering/vitaminisering), test af iltoptagelse, laktat, fedtforbrænding, styrke- og 
kredsløbstræning, fysioterapi og massage m.v. 
Claus orienterede om medlemskaber og de fordele, - som et klubmedlemskab hvor 
minimum 5 medlemmer fra klubben melder sig ind, - giver. 
Der var rundvisning og orientering i anvendelse af diverse træningsredskaber, herunder 
testcykler og spinningcykler. 
På aftenen meldte ni af de fremmødte medlemmer sig ind i Aktivt Velvære. 
 
Alle der har interesse og ønsker medlemskab, skal kontakte Karsten Sigfridsson, 
som er klubbens kontaktperson til centret. 
 
Aftenen sluttede lidt efter kl. 21, hvor formanden takkede foredragsholderne og overrakte 
et par flasker vin til Charlotte, Rudy og Claus. 
 
Det var en spændende om meget informativ aften, som de fremmødte udtrykte stor 
tilfredshed med. 
 
Referent 
 
Ib P. Jensen 
   


