Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2013.
Dagsorden:
Godkendelse af referat fra seneste møde.
Vedr. Storebæltsløbet 2014
- optagelse i motionskalender 2014,
- særligt jubilæumsløb,
- bestille/reservere tidtagningsudstyr ved DGI,
- evt. sponsorer til energidrik/-barer.
25 års fest den 1. februar 2014
- budget,
- starttidspunkt, sluttidspunkt,
- særlige indbydelser, Sponsorer, Medstiftere 1989,
- orkester.
Generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014
- personvalg?
Julehilsen til sponsorer
Dagens klubaften
- Formanden orienterer om BE mødet,

- Gert orienterer om Brevets,
- Bjarne Larsen fortæller om turen Gibraltar - Skælskør.
Referat.:
ad pkt. 1:

i.a.b.

ad pkt. 2:

- FORM har indberettet Storebæltsløbet til DCU motionskalender
æ2014,
- der bliver ikke arrangeret et særligt jubilæumsløb over 125 km.
Bestyrelsen skønner, at klubben ikke har de nødvendige ressourcer,
- elektronisk tidtagningsmateriel er bestilt ved DGI,
- FORM undersøger markedet for evt. sponsering af energibarer og drik til Storebæltsløbet.

ad pkt. 3:

- FORM og NF er udpeget som planlæggere af 25 års
jubilæumsarrangement. Der er stillet budget til rådighed for den

endelige planlægning. Der er fastsat en pris a kr. 100,- pr. person
som egenbetaling for deltagelse,
- arrangementet forløber den 1. februar 2104 i tiden kl. 18.00 - 01.30,
- der sendes særlige indbydelser til SCRM sponsorer, samt til
udvalgte medstiftere af SCRM tilbage i 1989,
- musik og underholdning er aftalt med det lokale band
"Fire halve",
- medlemmerne opfordres til at orientere sig om arrangementet på
SCRM hjemmeside, hvor info vedr. tilmelding m.v. forefindes.
ad pkt. 4:

- bestyrelsen har et godt overblik over valgperioder og
bestyrelsesmedlemmer, som modtager genvalg. Kandidater som
ønsker at stille op til personvalg, kan henvende sig til ethvert
bestyrelsesmedlem.

ad pkt. 5:

FORM sender julehilsen til klubbens sponsorer.

ad pkt. 6:

Vedr. den efterfølgende klubaften.
- FORM orienterede medlemmerne om diverse emner fra mødet,
- Gert orienterede medlemmerne om de i 2014 kommende Brevets
forud for det kommende PBP.

ad Evt.

FORM orienterede om DGI indbydelse til deltagelse i et "Mimi
mekanikerkursus", som afholdes den 26. november kl. 18.00 - 21.00 i
Roskilde.
Prisen for deltagelse er kr. 250,- pr. deltager. SCRM betaler gebyret
for alle, der ønsker at deltage. Transport frem og tilbage for egen
regning og planlægning.
Yderligere oplysninger om kurset kan ses på SCRM hjemmesiden.

Bjarne Larsen havde planlagt - og gennemførte et meget interessant og fyldestgørende
foredrag om sin tur fra Gibraltar til Slagelse. Foredraget var ledsaget et spændende og
gode videoklip.
FORM takkede Bjarne for "underholdningen", og overrakte Bjarne to flasker vin.
Mange tak til Bjarne.

Referent.
Ib P. Jensen

