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Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Evaluering af sæson 2009
• Antal løb
• Holdkonkurrencen
• Fratrækning af løb
• Løbsansvarlige
• Sociale arrangementer
• Sikkerhed
4. Planlaegning af sæson 2010
• Antal løb
• Prologen
• Løbsansvarlige
• Officielle løb
• Holdkonkurrencen
• Fratrækning af løb
5. Hjemmesiden
6. Godkendelse af regnskabet for sæson 2009
7. Fastsættelse af kontingent
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8. Sammensætning af bestyrelsen for næste år
• Valg af formand
• Valg af fire menige medlemmer
9. Eventuelt

Referat
ad. 1+2
Oluf vælges til referent og dirigent.

ad. 3
Passende antal løb. Holdkonkurrencen fungerede fint. Piil vil gerne overveje at
genindføre fratrækning af løb for at gøre rammerne mere lig de rigtige professionelle løb. Det besluttes dog at fortsætte uden fratrækning af løb. McGee foreslår at indføre en slags kompensationsordning for fremmøde i tilfælde af defekt.
For eksempel kunne en rytter i særligt slemt tilfælde af defekt blive tildelt den
sidste placering i løbet, selvom rytteren ikke gennemfører. Der er dog ikke stemning for dette, såvi fortsætter som hidtil. Rullestarten kommer op til debat, men
det besluttes at beholde den fremover. De sociale arrangementer har været rigtigt
succesfulde, og der synes at være stemning for at fortsætte med løbsansvarlige
hold. Valverde åbner op for muligheden for at indlægge en udlandstur (for eksempel Hallandsåsen), det er der stadig stemning for. Ludewic og Valverde lover
at fåfærdigudarbejdet reglementet og sender det til bestyrelsen. Piil foreslår at
træne rulleskift i fællesskab for derved at øge sikkerheden.

ad. 4
Samme antal løb næste år. Piil foreslår at køre prologen som et gadeløb i et industriområde i udkanten af Farum. Her træner andre klubber allerede, og området
er meget egnet til gadeløb (rundstrækning på1-1.2 km.). Valverde bidrager med
en anden mulighed for samme type løb i Herlev. Der er stemning for idÃ c en, og
Valverde og Piil lover at arbejde videre med idÃ c en og sender et forslag ud senest 1. marts. Jonas har et forslag til strukturen af løb: Han synes, det er kedligt at
køre de samme strækninger igen og igen og foreslår istedet at køre for eks. 30 km.
i fælles tempo ud til selve ruten, før løbet sågives frit (som i for eksempel Ritter
Classic). Der kunne være fællesstart i København og med fastlagt tempo ud til
ruten (det kunne for eksempel være prologen eller efterårets første løb). Ludewic
synes det er lidt ærgerligt at rejse helt fra Jylland for kun 30 km. egentlig cykelløb. Det besluttes at lade det være op til de løbsansvarlige hold, om man har lyst
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til at afvikle en sådan type løb. Officielle løb bliver ved med ikke at være en del
af SemiProTouren. Holdkonkurrencen som den er. Ingen fratrækning af løb.

ad. 5
Kasper har gode WordPress skabeloner og foreslår at bruge en af dem og gøre
forskellige interesserede til administratorer. Alternativt kan Facebook benyttes.
Der synes at være stemning for fortsat at have en hjemmeside. Valverde starter en
side op i løbet af vinteren ud fra en af skabelonerne (en cykelskabelon) og såsender
du logon-informationer til Ullrich og Museeuw. Endvidere forslås det at forsøge
med oprettelsen af en online-gruppe (for eksempel via gmail) som supplement til
hjemmesiden og som erstatning for de mange fællesmails. I wordpress-skabelonen
er der integreret et forum. Vi satser påValvedes model. Telefonnumre bør være
tilgængelige (under logon).

ad. 6
Regnskabet godkendes med den klausul, at Ullrich sender det færdige regnskab
ud, når det er færdigudarbejdet.

ad. 7
Kontingentet for 2010 fastsættes til 200 kroner for at imødekomme ekstraudgifter
i forbindelse med julefrokosten.

ad. 8
Ludewic vælges til formand for 2010. Voigt, Ullrich, Valverde og LeBlanc vælges
til menige medlemmer. Simoni bliver suppleant.

ad. 9
Piil meddeler, at et sponsorat er stort set umuligt at opnå, da vi ikke stiller op
i officielle løb. Til gengælg kan man jo altid splejse om et sæt fællestøj, hvilket
de, der har lyst, kan gøre. Men det er kun sjovt, hvis alle gør det. McGee lover at
undersøge mulighederne. Valverde ligeså. Simoni pointerer, at en trøje måvære
tilstrækkelig. Prisniveauet for en eventuel fællestrøje synes at ligge påomkring
200 kroner.
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