1. Valg af dirigent - Oluf
2. Valg af referent – Mikkel
3. Formandens beretning – Alt i alt har det været et yderst positivt år i SPT-regi.
4. Evaluering:
- Tilfredshed med antal løb.
- Tilfredshed med holdkonkurrencen. Det skal være gavnligt at møde op/gennemføre.
Der ønskes mere prestige til holdkonkurrencen, fx billeder af det vindende hold efter
hvert løb.
- Tilfredshed med de løbs ansvarlige, men det pointeres at ruten altid bør
gennemkøres inden løb af det arrangerende hold.
- Gerne sociale arrangementer, fx cykling i tv efter løb.
- Generel tilfredshed med rutevalg, og fedt med nye ruter (1-2 nye pr. år)
5. Indkomne forslag:
- Opmærksomhed på uansvarlig kørsel (brud på færdsels loven). Diskussion af
fratagelse af point, men dette vedtages ikke.
- Bøder/økonomisk vælges derimod som sanktion (Malte styrer bødekassen med hård
hånd)
- Løbsdag (lørdag/søndag). Det vedtages at løb om lørdagen er en mulighed, men
tidspunktet kl. 10 fastholdes.
6. SPT-tøj:
- Davinci har efter flot arbejde af primært Voigt valgt at sponsorerer SPT. Udtryk for
fællesskab via tøjkøb.
7. SPT fremtid:
- Mange har gjort det godt!
- Licens? Det vedtages at det stadig skal være muligt både at køre SPT løb og licens.
SPT skal ikke umiddelbart være en klub/forening der udsteder licens. Der skal værnes
om SPT.
8. SPT regnskab:
- OVERSKUD på regnskabet = 21kr!
9. SPT kontingent:
- Det vedtages at kontingentet stiger til 250kr.

10. Sammensætning af bestyrelse for 2012:
- Oluf vælges som ny formand med stemmerne 9 mod 4 efter lukket afstemning mod
Anders. Anders takkes for fremragende arbejde i den forgangne sæson.
- Desuden vælges 4 menige medlemmer til bestyrelsen for den nye sæson (Coppi,
Voigt, Pantani, Ludevich).
11. Eventuelt:
- Der foreslås wild cards til julefrokosten, selvom man ikke har gennemført løb. Der er
der stemning for, og bestyrelsen tager beslutningen om eventuelle wildcards.
- Forslag om at deltage i ”giro motionsløb”. Der er udbredt stemning for dette, og
Pantani har sandsynligvis overnatningsmuligheder.
- Forslag om at deltage i flere motions cykelløb, og køre dem som et samlet SPT-hold.
Det er der stemning for.

