
SPT-bestyrelsesmøde 1/11-2010

Dagsorden

1) Afgørelse af tvist vedr. 2. pladsen i årets stilling.
2) Julefrokost
3) Holdinddeling
4) Årsberetningen – herunder forslag til næste sæsons bestyrelse. 
5) Hjemmeside
6) Valverde
7) Indbetalinger
8) Løbskalender 2011

Referat
 

1. Efter en kort diskussion bliver det vedtaget at lade LeBlanc og Voigt få en delt andenplads. 

2. Paintball: Klokken 12-14. Jonas står for paint ball arrangementet i forbindelse med 
julefrokosten. Anders og Oluf køber ind om fredagen. Generalforsamling og julefrokost: 
Klokken 17-??. Vi regner med ca. 20 deltagere. Indslag: Malte laber quiz og skaffer 
projektor. Jonas har en sang + måske lidt ekstra. Anders laver formandens beretning. 
Museeuw og Ullrich står for rytterauktionen. De mødes 16. november for at forbedre sidste 
års auktionstype. Magnus præsenterer resultatet af spt-managerspillet. Coppi og Museeuw 
præsenterer muligvis logoet på de kommende spt-drikkedunke. Lokale: Skagen har måske 
adgang til lokale, Arvesen kan muligvis overtales. Anders sender mail ud med generel info 
om problematikken omkring lokaleproblemet samt kyssepiger og anmoder samtidig om 
tilbagemelding fra ryttere omkring deltagelse næste år. 

3. Holdinddeling: Kaptajnerne bliver Cancellara, Voigt, LeBlanc og Coppi. Malte skriver til 
nogle bekendte omkring auktionstype. Bøhlke modificerer i samarbejde med Ullrich 
auktionen, så vi undgår for lave priser på den sidst afsatte rytter (evt. ved en slags sealed bid 
auktion med alle på bud samtidig eller højere/voksende minimumsbud). 

4. Det besluttes, at kodeks skal revideres, så det tydeligt fremgår, hvordan pointlighed 
fremover vil blive behandlet. Forslag til ændring: Ved pointlighed får den rytter med de 
bedste individuelle placeringer den bedste placering. Prologen betragtes som et løb med én 
vinder. Ved pointlighed får rytteren med den bedste placering i den individuelle enkeltstart 
tildelt sejren. Det samme gælder pointlighed ved sekundære placeringer. Desuden foreslåes: 
Regel for hvem (lavest placerede hold, dårligste hold til at få skrevet referater) der skal finde 
lokale til julefrokosten samt fast regel for fastsættelse af kaptajner (f.eks. de fire bedst 
placerede). Evaluering af indeværende sæson: tilpas antal løb, succes med holdtidskørsel, 
ærgerligt at der ikke var flere fællesstarter i officielle cykelløb. Ærgerligt med langsomme 
referater. Fint indslag med Arvesens alternative løb. Fedt med en tur til Sverige. Der er 
stemning for at gøre dette til en fast tradition, måske næste år i juni måned...  Det anmærkes, 
at ruterne SKAL tilses af det ansvarlige hold op til et løb for at undgå kollision med andre 



løb (Triathlon DM for nogle år siden), vejarbejde eller lignende. Indkøb af kost til 
fælleskassen for at kunne feje sten væk på særligt udsatte steder. Det skal anmærkes i mail 
op til løbene, om rytterne skal være opmærksomme på særlige forhold (stykker med grus, 
ujævn asfalt, vandpytter o.l.). Fællesomgangen skal køres i fælles tempo med det 
løbsansvarlige omgang temposættende, og fællesomgangen starter klokken 10.00. Hvis 
ryttere er forsinkede må de være klar til den egentlige løbsstart. Hvis man er forsinkede af 
en gyldig grund skal der gives besked herom senest et kvarter inden løbsstart, og i særlige 
tilfælde kan feltet vælge at vente. Men samtidig skal det siges, at det fungerer langt bedre 
end tidligere. Farvekode med tape på stel og hjelm til markering af holdene. Den fælles 
udstyrskasse har været en stor succes, og der opfordres til, at den bliver udbygget med evt. 
overskydende materiel derhjemmefra. 

5. Malte pointerer, at brug af Facebook 100% frem for en hjemmeside, der kun er delvist 
opdateret, er at foretrække. Der er dog udbredt enighed om, at det bedste er få hjemmesiden 
op at køre igen, og det lader til at den mest realistiske løsning er at gå tilbage til den gamle 
side med Oluf som administrator. Malte foreslår at overveje at ændre kommunikationsvejene 
fremover (gæstebog på hjemmesiden eller lignende...).  

6. Malte har siden sidste løb skrevet til Valverde og sagt, at han er inviteret til julefrokosten, 
såfremt han virkeligt har i sinde at sinde at stille til start næste år. Det har Valverde reageret 
positivt på, og vi regner med at se ham til julefrokosten. Han må selv kontakte Arvesen med 
henblik på at komme med til paintball. Der kommer et punkt på programmet til 
julefrokosten med ”Valverdes Whereabouts”. Anders afslutter sin præsentation med et slide 
med denne titel evt. krydret med nogle billeder fra den rigtige Valverdes retssager og ordet 
gives til Valverde, så han kan få mulighed for at forklare sig. 

7. Følgende ryttere har betalt kontingen: Har betalt: Ullrich, Ludewic, LeBlanc, Coppi, 
Arvesen, Riis, Voigt, Wiggins, Museeuw, Cancellara, Kroon, Pantani. Det giver en 
indtjening på 2400 kroner. Der er betalt 153 til hjemmeside, og kassebeholdningen er 
således på 2147. Anders sender en rykker mail ud til de ryttere, der fortsat mangler at betale. 
Fremover skal kontingentet betales senest til første løb, og bestyrelsen skal være bedre til at 
indkræve i vintermånederne. Det kan overvejes fremover kun at lade optjente point tælle, 
hvis kontingentet er betalt. 

8. Forslag: Bostadløbet flyttes til juni, og kan evt. blive koordineret af flere hold. Det opfordres 
til at folk tager hensyn til løbskalenderen i deres ferieplaner. Datoer for Copenhagen 
Marathon, Iron Man og VM bør holdes frie, og om muligt bør der arbejdes hen imod at 
arrangere et løb på vm-ruten. 


