
 

Referat fra stiftende generalforsamling for 
Løgumkloster Cykelklub.  

Stiftende generalforsamling afholdt den 26. marts 2015 i Klosterhallen. 

 

Pkt. 1. Velkomst  

Tommy Nielsen og Peter Matzen bød velkommen til den stiftende generalforsamling. Takkede de 

fremmødte som var mødt talstærkt op. 

Pkt. 2 Valg af dirigent. 

Mogens Frank blev valgt. 

Pkt. 3 Valg af protokolfører.  

Inge Hansen 

Pkt. 4 Valg af to stemmetællere 

Chris og Tom 

Pkt. 5 præsentation af arbejdsgruppe og baggrund for klubbens stiftelse. 

Tommy og Peter er initiativtagere til denne aktivitet. Målet er at cykle og hygge sig med dette. Det skal 

være sjovt at være med. Det er et ønske at samle cyklisterne, og det er planen at lave hold til forskellige 

niveauer.  

Det er allerede nu aftalt at der skal 3 personer på kursus, og uddannes således at det bliver en afdeling hvor 

der er plads til alle.  

Det er tanken at der skal være cykeldage 3x ugentligt – Tirsdag/torsdag og søndag. Der cykels landvej og 

mountainbike . Cykling skal være en familiesport.  

Cykelklubben bliver en del af Løgum IF.  

Pkt.6 Gennemgang af vedtægter 

Vedr. §5 – Der skal indskrives at formand og næstformand ikke er på valg samme år.  

Ved valget i 2015 vil halvdelen af bestyrelsen være valgt for 2 år og resten for 1 år.  

Der spørges ind til hvordan der indkaldes til Generalforsamling. Som en del af  Løgum IF er det nok at 

indkalde medlemmerne via tilmeldingssystemet, og med opslag i hallen.  

§11 Regnskabet følger kalenderåret.  

Pkt. 7 Fastsættelse af kontingent 

Der foreslås følgende 

årskontingent = 300.- kr. for første medlem af familien. 100.-kr for det andet medlem af familien , herefter 

er der rabat på øvrige familiemedlemmer.  



Pkt. 8 Afstemning om vedtægter 

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget, betinget af de i pkt.6 ændringer indføres. 

Pkt. 9  og 10 Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Følgende blev foreslået og valgt  

Tommy Nielsen 

Peter Matzen 

Kim Martensen 

Michael Sckmidt 

Lorenz Schmidt 

Henrik Schmidt 

Hans Michael Sørensen 

Jutta Matzen 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.  

 

Pkt. 11 Valg af revisor  

Punktet udgår idet afdelingen bliver en del af Løgum IF  

 

Pkt. 12 Indkomne forslag 

Der var ingen forslag 

Pkt. 13 Eventuelt 

Der var mange spørgsmål til initiativtagerne.  

En del af spørgsmålene er her oplistet. 

 Har man tænkt på god kodeks for cykling 

 Forslag om deltagelse i Kaptajns kursus 

 Retningslinier for børnecykling 

 Klub tøj -  

 Tidsplanen for igangsætning  

 Brug af facebook ved info om klubben 

 Kontingentbetaling 

 Indkøb af anhænger 

 Kursus og uddannelse af instruktører 

 Hvor længe kan man cykle med ”gratis”  

 

Referent  

Inge Hansen . 

 

 

  

   



 


