Referat fra bestyrelsesmøde i SemiProTouren 31. oktober 2011
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluering af 2011
Holdfordeling 2012
Julefrokost (herunder den fremtidige bestyrelses sammensætning)
Team tøj
Eventuelt

Referat
1. Der var bred enighed, om at 2011 har været en god og velafviklet sæson med
nye, gode tiltag såsom skilte og de nye løbstyper afprøvet ved Giro di Ganløse
og Rytterkær Rundtur. Det hele er forløbet temmeligt problemfrit, dog med
undtagelse af enkeltstarten i Sverige, hvor Pantani ikke skulle have været nødt
til at starte sin egen tid. I løbet af året er der kommet enkelte nye ryttere
til, og der var enighed om, at det har fungeret fint med at sluse dem ind på det
hold, der vurderedes til at være det svageste. Desværre har ikke alle hold været
lige gode til at møde taltstærkt op til løbene. Pantani ytrede ærgelse over, at
der ikke har været nogen lang enkeltstart, men der var dog enighed om, at det
har fint at lade holdene have stort råderum i forhold til løbsafviklingen. Det
blev pointeret, at folk har været for dårlige til at holde sig i højre side af
vejen, og for at undgå dette fremover, blev det foreslået af ændre bødestraffen
ved sådanne forseelser til en pointstraf – f.eks. Fratagelse af to point i den
samlede stilling pr. forseelse. Dette vil blive et punkt på årets
generalforsamling. Ved enkelte af årets løb er en eller flere ryttere mødt for
sent til start. I disse tilfælde har det ansvarlige hold stået for at træffe den
endelige beslutning i forhold til, om der skulle ventes eller ej. Der var
enighed om, at denne procedure har fungeret tilfredsstillende. Men det skal
stadig påpeges, at det er til irritation for alle fremmødte, når folk ikke er
klar til tiden, og at besked om eventuel forsinkelse skal gives så tidligt som
overhovedet muligt. Slutteligt blev årets sommerfest diskuteret. Der var enighed
om, at det havde været et hyggeligt arrangement, men at det var lidt ærgerligt,
at der ikke havde været flere til stede. Men sådan er det jo :-)
2. Ullrich vil igen i år stå for afholdelse af en rytterauktion til
sammensætning af holdene for næste sæson. Til forskel for tidligere år vil der i
år blive udpeget fire sportsdirektører som har udmærket sig i kraft af socialt
engagement. Disse vil hver få et antal fiktive millioner ud fra deres estimerede
styrke og skal så hver byde på ryttere fra forskellige seedningslag for at
sammensætte hver sit hold. Hensigten er at få sammensat fire hold med en
engageret ildsjæl, der forhåbentlig vil gøre en indsats for at skabe et godt
sociale fundament på holdet.
3. Årets julefrokost finder sted lørdag den 3. november. Dagen vil blive indlede
med et sportsligt arrangement. Dette bliver enten en spinning time med Böltz som
instruktør eller en indendørs fodboldturnering. Klokken 16.30 mødes vi alle hos
Simoni på Amerikavej, hvor generalforsamlingen vil blive afholdt. Herefter står
den på mad, drikke, sang og leg og tilsidst præmieoverrækkelse. Ullrich står for
at skaffe kyssepiger, mens Ludewic er torvholder i forhold til madlavningen.
Pantani sørger for at få indgraveret pokalerne til årets vindere af de tre
forskellige trøjer. Af indslag ved julefrokosten forventes: årsgennemgang
(Ullrich), rytterauktion (Ullrich), sang (Arvesen/Ullrich), quiz (LeBlanc),
præmieoverrækkelse. Ullrich, Ludewic, Voigt og Pantani genopstiller alle ved
årets generalforsamling. Om Arvesen genopstiller vides ikke. Alle andre med lyst
og gåpåmod opfordres til at opstille! Bestyrelsens sammensætning vil blive
endeligt fastlagt ved førstkommende bestyrelsesmøde efter julefrokosten.
4. Nils har længe været i løbende kontakt med Giordana og Da Vinci cykler med
henblik på at få fremstillet et sæt team tøj til semiprotourens ryttere. Et
første udkast til designet er blevet præsenteret. Nils varetager den videre

kontakt og holder løbende bestyrelsen underrettet. En sponsoraftale med Fusion
bliver er forslået og overvejes som et fremtidigt projekt.
5. Under eventuelt berøres SemiProTourens fremtid. Flere af vores ryttere har i
år deltaget i forskellige motionsløb, og særligt Nils har gjort sig positivt
bemærket med flere imponerende sejre. I naturlig forlængelse heraf ligger et
ønkse om at prøve sig som licensrytter, og muligheden for at gøre dette under
SemiProTourens faner diskuteres. I så fald vil SemiProTouren skulle etableres
som en egentlig cykelklub i DCU regi. En sådan udvikling forekommer ikke helt
unaturlig, men det er oplagt noget, det skal diskuteres i bredere kredse. Der
lægges derfor op til en diskussion om SemiProTourens fremtid og mulighederne
cykelklub/forening generelt, herunder sommercamp, som både Malte og Nils har
erfaring med fra tidligere.

