
Referat fra ordinær generalforsamling
i 

Løgumkloster Cykelklub

torsdag, den 21. marts 2019 kl. 19.30
i Klosterhallen

1: Valg af 
Dirigent: Anton
Protokolfører: Laila
To stemmetællere: Tommy og Simon 

2: Bestyrelsens beretning ved formanden
Vi har i det forgange år været samlet til 6 møder, og har brugt meget af tiden på 

træningsaftenerne. Mandagsholdet på MTB møder stadigvæk altid talstærkt op. Nogle 
træninger på racer er vi desværre for få til. Racer har været opdelt i A, B og C niveau. C 
niveauet har, ligesom mandagsholdet været godt besøgt. Det kniber dog med A og B, 
som trods vejret ikke har været mange. 
Tak til Heine som står for hjemmesiden, vi forsøger at “fordre” ham med info som kan 
komme på siden. 
Sparekassesporet er diskuteret til mange møder, vi har bl.a. haft besøg af sporudvalget 
og arbejdet er her blevet diskuteret. Tak til Tom som har arbejdet meget på sporet. 
Vi har haft en børnehold sidste sommer, tusind tak til Ninna og Anita som har stået for at 
cykle med børnene. 
Vi er medlem af LIF; Støtteforeningen hvor tombolaen og lodsedler giver støtte til 
klubberne. Hovedforeningen har holdt 50 års jubilæum. Vi har i år ligeledes været med i 
ordningen omkring OK benzinkort, og har modtaget ca. 10.000 for det arbejde. 
Lyserød lørdag var desværre ikke godt besøgt af LCK i år, da det faldt sammen med en 
klubtur til Rømø på MTB. 
14 timers event: MTB var godt besøgt, på racer var der kun to. 
Tour ugen gik godt og var godt besøgt i LCK. 
Kaptajnsfest var hyggeligt med kegling og spisen. 
Tøjsponsorer; den 3 årige periode er udløbet og vi er igang med at forny og finde nye 
sponsorer. 
Tak til Peter som ikke ønsker genvalg. Han har været med fra start og er grunden til at 
klubben er opstået. 
Ligeledes tak til Lotte som heller ikke ønsker genvalg.



3: Diverse udvalgsberetninger.
Sporudvalg: Tom fortæller om at året har budt på at få sporet rettet til. Han har 

planer for sporet i det næste års tid. Det skal laves børnevenlig og så glæder han sig til at 
Syd Cup den 12.6. afholder løb på vores spor. Der har ikke været store arbejdsdage, men 
man har haft små arbejdsdage. Han håber at det er muligt at få et nyt sporudvalg.
(Info fra Anton, så er vores spor med i Visit Sønderjylland. Desuden ros fra 
generalforsamlingen til Tom og Lorens, det er blevet et super spor og folk udefra roser 
det ligeledes.)

Børneudvalg: Vi har planer om at få børneholdet op at stå. Vi skal være helt klar 
inden vi går igang. Børnene skal have rigtig træning, og vi skal have nogle 
træningsprogrammer liggende. Essi Laub ønsker at hjælpe os igang. 
Der skal være begrænsning på holdstørrelserne, og så er det vigtigt at vi har trænere nok.

4: Fremlæggelse af afdelingens driftsregnskab for det forløbne år til godkendelse, samt                 
budget for det kommende år.

Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.

5: Fastsættelse af sæsonkontingent.

Bestyrelsen foreslår at vi fastholder kontingent.
Enkeltmedlemsskab: kr. 300
Familiemedlemsskab: kr. 400
Combi (Løb og cykling) samt unge under 18 år : kr. 200

Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

6: Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag

7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år gældende for to år.

8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år gældende for to år.
På valg er:
Peter Berg Matzen - ønsker ikke genvalg
Lotte Carlsen - ønsker ikke genvalg
Henrik Jæger Knudsen - genvalgt for 1 år 
Laila Fries Nielsen - genvalgt 

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Tom Lauridsen og Inga Kristensen foreslåes 
og accepterer begge valg.

9: Valg af én bestyrelsessuppleant gældende for et år.
Tommy Nielsen valgt



10: Eventuelt.

Ønske om at der kommer mere info på mail. Ikke alle bruger facebook lige meget.

Syd Cup kommer til Løgumkloster den 12.6. Ellum Bike Shop er hovedsponsor. Der 
køres flere steder, man kan cykle alle løb eller vælge et enkelt løb. Den dag vi afholder det 
skal vi stå for kaffe og kage. Vi mangler nogle til at hjælpe med diverse, vi kan tjene ca. 
9000 kr. til klubben for at afholde dagen.

Jagt: Samarbejdet er godt med jagtforeningen, og vi har fået ok til at må køre i 
skoven den 12.6. selvom det er indenfor jagtsæson.

Sporudvalg: Hvem har lyst til at hjælpe? Peter indtræder istedet for Laurits. Tom 
søger nye medlemmer til sporudvalget.

MTB: er det muligt at få flere cykledage og noget træning. Der efterspørges mere 
træning så nye ikke “skræmmes væk” når de møder sporet første gang.

Facebook: Vi skal blive bedre til at møde op til træninger istedet for at afvente om 
andre skriver noget på facebook. Kaptajner må gerne slå op at de er kaptajn idag, og hvad 
de evt. har af planer.

DGI kommer til 3 træningsaftener på racer i starten af sæsonen. Datoer kommer ud 
snarest.

14 timers event den 27. april: Vi har lånt MTB-cykler ved DGI så alle har mulighed 
for at prøve. Vi satser på MTB og holder racer udenfor i denne omgang.

Er det muligt at holde en dag på racer hvor folk kan komme og prøve? Kan vi 
måske låne nogle racercykler ved DGI?

Vi skal have mere reklame ud, og være mere synlige udadtil for at få nye 
medlememmer.

Spor ved SINE: Må gerne bruges og er godt til at øve teknik

Racer - hvad er det der gør at der ikke dukker flere op? I 2018 har vejret jo været 
fantastisk godt. Er det muligt at samarbejde med andre klubber (venskabsklubber), så vi 
cykler sammen. Cykling er også et spørgsmål om fællesskab, og ikke kun om at cykle 
langt eller hurtigt. 

Mulighed for “go´ stil” kurser - så alle ved hvad er kaptajnsrollen og hvordan 
forholder vi os i trafikken. Vi har haft nogle dårlige oplevelser i trafikken i 2018.

Vi håber at få nogle flere sociale arrangementer.

Racer cykler fremover kun to aftener. Tirsdag A, B og C  og torsdag A og B. Vi 
håber at mange vil møde op til disse dage.


