
Referat SPT generalforsamling 2012
 

1. Ullrich valgt som dirigent 
2. Coppi valgt som referant
3. Evaluering af sæsonen 2012.

a. + Godt med intensive perioder med løb 2-3 weekender i træk
b. - Mere praktisk for de små rytter-familier med løb enten lørdag eller søndag hele 

sæsonen.
c. + 10 løb passede fint til sæsonen, og passer nok meget godt til næste år også (to 

løb per hold)
4. ?
5. Indkomne forslag

a. Ullrich motiverer foreslaget 'SPT og licens': Det bliver generelt godt modtaget af 
tilhørende. Der stilles spørgsmål til, om vi tvinges til at være en åben klub. Det 
ytres, at rigtig mange rytterene i SPT burde kunne høre med i D. God ide hvis vi 
kunne få sponsorer ind og dække de omkostninger der er forbundet med at have 
en licens-afdeling. Det er blandt nogle af rytterne en frygt for at en licens-afdeling 
kan splitte spt ad i en 'seriøs' og 'hygge' afdeling, der er dog stor opbakning til at 
gå videre med at undersøge mulighederne. Holten, Gilbert, Ullrich og LeBlanc 
danner arbejdsgruppe. 

b. Malte har to forslag:
i. Malte foreslår at vi genindfører, at man kan trække ét løb fra i den 

samlede stilling. Fortalere: undgå at en enkelt punktering kan afgøre 
en hel sæson resultater. Imodtalere: vi anerkender ikke på samme 
måde, rytteren der prioriterer spt højest og kommer hver gang. Forslaget 
vedtaget med 6 mod 4. 

ii. Malte motiverer forslaget om at lægge trøje point på målstregen med, at 
det vil give morgenudbrud chancen. Modargumentet er, at det med endnu 
større sandsynlighed bliver en af de stærkeste der vinder alle trøjerne. 
Næsten enstemmigt vedtages det at løbsarrangørerne må lægge 3-2-1 
point i bjerg- og pointtrøjen på målstregen.

c. Arvesen mener, at forholdet på 30 mellem at komme sidst ind og vinde etapen 
er for stor. Ved at alle gennemførende ryttere får 10 point lagt til sine løbspoint, 
mindskes dette forhold.

d. Coppi motiverer forslaget om tidsmaskine. Det bliver vedtaget at afsætte 1000 til 
projektet. 

6. Regnskab godkendt
7. Kontingentet hæves fra 250 kr. til 300 kr. per sæson. Grunden er inflation og muligheden 

for at have råd til flere projekter. 
8. Sammensætning af bestyrelsen. Ullrich genvalgt som formand, Pantani, Ludewic, 

Gilbert og Mayo valgt til bestyrelsen. Det besluttes, at alle hold skal tilbydes en plads i 
bestyrelsen. 

9. Eventuelt:
a. Ide til køb/salg indbyrdes på hjemmeside. Måske i forumet?



b. Sikkerhed under løb. Det blev diskuteret om vi er ved at blive for mange ift 
sikkerhed og om det vi gør er lovligt. Ullrich undersøger det juridiske.

c. Tak for en god sæson.
 
 
 


