REFERAT FRA SEMIPROTOUR GENERALFORSAMLING DECEMBER 2010

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Evaluering af sæson 2010
• Antal løb
• Holdkonkurrencen
• Løbsansvarlige
• Sociale arrangementer
• Sikkerhed
• Betaling
• Referater
• Kodeks, herunder: pointlighed, rutevalg
4. Planlægning af sæson 2011
• Antal løb
• Prologen
• Løbsansvarlige
• Officielle løb
• Hensyntagen til s ̊ konkurrenceaspektet som det sociale aspekt
avel
5. SPT-logo
6. Hjemmesiden
7. Godkendelse af regnskabet for sæson 2010
8. Fastsættelse af kontingent
9. Sammensætning af bestyrelsen for næste ̊
ar
• Valg af formand
• Valg af fire menige medlemmer
10. Eventuelt

Tilstedeværende: Anders Lysemose (Ludewic), Morten Wiese (Cunego), Nils Eigil Bradtberg
(Voigt), Bjørn Hother Petersen (Cancellara), Christian Graver Larsen (Coppi), Malte Nejst Larsen
(LeBlanc), Mikkel Danielsen (Chiappucci), Jonas Aare Aaresøn (Arvesen), Simon Rosenberg
(Simoni), Jonas Nicholaj (McGee), Sebastian Bjerregaard Simonsen (Basso), Knud Eske Ryom
(Kroon), Kristian Skagen (Bugno), Tommy Aunvig (Wiggins), Christian Bøhlke (Museeuw),
Morten Holten (Merckx), Magnus Tor Ry Hessler (Pantani), Oluf Kristian Højbjerg Hansen
(Ullrich).
Referat:
1. Anders vælges til dirigent.
2. Oluf vælges til referent.
3.
- tilpas antal løb. bestyrelsen lægger op til at der skal være plads til deltagelse i motionsløb la
marmotte og lignende på eget inititiativ.
- holdkonkurrence: har fungeret fint, malte sætter spørgsmåltegn ved holdløbet berettigelse, i
sverige var folk for eksempel ikke opmærksom på, at der faktisk var tale om et holdløb. Det

foreslåes alternativt at lade reglen gælde i alle løb, men med færre point (1 eller 2 point). Det
foreslåes desuden at lave separat pointsystem for holdtidskørsel i holdtidskørslen.
- løbsansvarlige: bestyrelsen synes, det har fungeret godt og været en succes med de sociale
arrangementer. Ullrich indskærper agt folk skal sende løbsdetaljer ud senest en uge inden, coppi
foreslår at lave midlertidige ruteforslag inden prologen.
- sociale arrangementer: har fungeret fint.
- sikkerhed: bestyrelsen mener, det har været forsvarligt. coppi mener ikke det har noget med
sikkerhed at gøre, at der ligger sten. bestyrelsen har aftalt at anskaffe en kost til fælleskassen,
som bringes med rundt på fællesomgangen, og at der skal være plads til forsinkelse af den
egentlige løbsstart på gurnd af fejning. desuden beslutter bestyrelsen, at alle løbsruter i
hovedstadsområdet skal tilsynes ca. en uge inden start.
- Betaling: næste års ændres reglerne for betaling således, at optjente point før kontingentet er
betalt ikke tæller.
- Referater: Det har ikke kørt særligt godt i år. Samtlige hold har manglet mindst et referat. Nils
pointerer, at han har sendt det sidste referat ud 17.20 til julefrokosten. Malte foreslår at det skal
give bøder (point i holdtidskonkurrencen og / eller penge), hvis referater kommer ud mere end en
uge for sent. Det lægges op til, at den kommende bestyrelse præciserer reglerne. Malte vil gerne
være bødemester.
4. Næste sæson.
- Antal løb: bestyrelsen indstiller til et lignende antal løb næste år. Coppi foreslår ingen løb i
august. Bestyrelsen foreslår, at evt. udlandseventyr lægges i juni, hvor vejret måske er bedre.
Cunego roser havringsten rundt som et godt løb. Den afående bestyrelse synes også det var en
god ide og lægger op til gentagelse. Det foreslås at lade den kommende bestyrelse fastlægge
rammer for hvor mange "sociale" løb, der skal være. Coppi pointerer, at det IKKE skal være
løbsarrangørerne, der står for at sætte tempoet. Opsummering: 9 antal løb med ét social
deriblandt. Voigt foreslår at lægge løbskalenderen, så der som udgangspunkt arrangeres løb med
hensyntagen til eventuelle dsb-kampagner.
- Prologen: den nye bestyrelse beslutter rammerne for prologen.
- Løbsansvarlige: Samme rotationsprincip som sidste år. Og de løbsansvarlige står for et socialt
arrangement efterfølgende, og det må gerne fortsættes.
- Officielle løb: Det opfordres til at køre officielle løb som samlet gruppe. Simoni foreslår at
bestyrelsen lægger det ind i løbskalenderen. Coppi foreslår at indføre en sekundær liga for
officielle løb. Voigt påpeger, at flere har sat sig for at køre La Marmotte, og det kan lige så godt
skrives ind i løbskalenderen. Alle ildsjæle opfordres til at tage ansvar for tilmelding til officielle løb
af interesse.
HENSYNTAGEN TIL DET SOCIALE: Coppi satte det på dagsordenen for at høre, om folk er
tilfredse med det sociale niveau i semiprotouren. LeBlanc foreslår en ugentlig fællestræning.
Dette vil også kunne udligne de store niveauforskelle. Simoni pointerer, at der skal være en
torvholder. Arvesen påpeger, at en ugentlig fællestræning giver spt karakter af en egentlig
cykelklub, og det synes han ikke er spt-ånden. Han foreslår, at hvert eneste løb kan inkludere en
længere fællesstrækning en blot den ene omgang. Bugno udtaler, at motivation for ham ligger i at
kunne bidrage til holdet og til sin egen form. I den sammenhæng foreslår han desuden at ændre
pointgivningen, så der altid er point til alle (evt. 1 point til alle de sidste). Coppi foreslår at indføre
et point relativt til antal deltagere. McGee udtaler, at der måske er for mange kompetitive ryttere i
feltet, og at det fører til mange ryk især i starten af løbet, og mener at det er et problem for det

sociale. Pantani: fin idé med fællestræning og også fin idé med længere fællestrækning inden
løbene. LeBlanc råder folk til at samles i grupper for på den måde at øge både det sociale samt
sandsynligheden for at komme op igen. Cancellara støtter op om længere fællesstrækningen.
Cunego: indførelse af længere fællesstrækninger skal ikke ske med bevarelse af den egentlige
løbsdistance. LeBlanc er delvist enig, men påpeger at EGR og havhingsten er eksempler på det
modsatte. Bugno synes det er fint, at der er mange forskellige løb. Det demokratiske aspekt i
afviklingen af løb kan forhåbentlig være med til at der bliver arrangeret løb af forskellige typer
som sikrer, at flest mulige ryttere stiller til start.
5. SPT-logo: Coppi præsenterer 6 forslag til logoer. Det vedtages at arbejde videre med det ene
forslag.
6. Hjemmeside: Oluf er administrator igen. Den gamle hjemmeside tages i brug igen.
7. Regnskabet godkendes.
8. Kontingentet: Kontingentet fastsættes til 200 kroner. Coppi og Pantani foreslår at lade
kontingentet gå til andre ting, som kan gøre livet sjovere for os. Det vedtages at der fremover kan
bruges penge af kassen til små udgifter til f.eks. kost, målflag eller lignende. Det bliver op til
bestyrelsen at vurdere, om udgiftsposterne er rimelige.
9. Ludewic vælges som formand for 2011. De resterende medlemmer bliver: Pantani, Voigt,
Arvesen og Ullrich.
10. Eventuelt: LeBlanc fortæller, at han til næste år skal være med til at starte en
ungdomsafdeling op i ABC og opfordrer folk, der kunne være interesserede i at være en del af
det om at tage kontakt. Bugno anmoder om at ændre mailkorrespondance, så der ikke kommer
for mange mails ud. LeBlanc opfordrer folk til lige at vurdere om mails har almen interesse eller
ej.

