
Løgumkloster Cykelklub Generalforsamling. Tirsdag d. 21 
marts 
Velkomst ved Michael 

Tommy er valgt til dirigent 

Egon: Referat 

Formandsberetning.  

95 medlemmer en tilgang på 35 medlemmer 

Vi har fået vores eget tøj. Det er blevet godt modtaget. Det er flot og vore sponser er meget til 
fredse. 

Vi havde fælles opstart med efterfølgende suppe. Det bliver gentaget d. 2 april 

Michael fremlag regnskab og det er blevet godkendt. 

Der blev snakket en del om vores MTB spor. PT har vi brugt ca. 40 – 45000 kr. Der bliver spurgt til 
hvor er Sine hende i dette forløb. Der bliver givet udtryk for at de kommer let til MTB spor. De 
betaler for konsulenter, Essi og Preben.  
Skal sporet forlænges, til det er det at sige at det ligger ud i fremtiden. Vi skal først være 
færdig og udbygge sporet. 

Indkommende forslag.  

Skal vi forsat være medlem af LIF. Vi bruger meget tid på ting som vi ikke får meget lidt ud af. Vi 
har fået 1548 kr. i tilskud. 

Det bliver lagt op til at bestyrelsen har fået bemyndigelse til at melde os ud, efter at man har 
vendt det i LIF. Evt. snakke med løbeklubben, da de i første gang var ude, men meldte sig så ind 
i LIF 

Forslag 2. Honorer forskellige faste opgaver i klubben. Bestyrelsesmedlemmer, ”kaptajner” 
kassere.  
Der kom flere holdninger frem om dette. En del skeptisk hvis kaptajner skal belønnes. Der var 
forslag om at man kunne give en middag. At der måske kom lidt mere trænings moment ind. Det 
at der kommer en andekendelse betyder meget. 
Bestyrelsen får bemyndigelse til at træffe de fornødenende beslutning. Der er sat 5000 kr. af til 
det punkt. 

Valg. Henrik Knudsen og Leila Nielsen er valgt til bestyrelsen. Jens Christian Petersen er 
supplant. 

Et forslag. Et MTB spor udvalg. 

Et forslag. At der evt. kommer 2 kaptajner på hvert hold.  

Evt: 

Bestyrelsen vil samle kaptajnerne til en snak om deres opgaver m.m. 

Vi satser på at have 3 hold hver gang på racer. Men for at have et hold 3 kræver at de kommer. 
Det er også vigtig at man kommer, for cykler man kun en gang i mdr. er det altid svært. 



At man evt. tager ud til en anden klub og følges med dem. Bestyrelsen tager kontakt til 
naboklubber og laver nogle aftaler.  
  Egon 

Løgumkloster Cykelklub

Budget 2017

Medlemskontingent 22.000

Sponsorindtægter 22.000

Øvrige indtægter 1.500

Indtægter i alt 45.500

EDB/hosting -1.000

Egne arrangementer -5.000

Kursusgebyrer -5.000

Tilskud klubtøj -15.000

Annoncer -1.000

Generalforsamling -2.000

Bestyrelsesmøder -1.500

-30.500

Årets resultat 15.000


