
Referat fra ordinær generalforsamling
i 

Løgumkloster Cykelklub

onsdag, den 21. marts 2018 kl. 19.30
i Klosterhallen

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

2: Bestyrelsens beretning
Formanden bød velkommen og præsenterede kort den nuværende bestyrelse. Vi 

har haft 7 møder, og har brugt meget tid på holdopdelingen med A, B, C hold. Det har 
desværre ikke fungeret som det burde. Der skal være plads til alle, og vi forsøger at gøre 
det bedre. 
“Mandagsholdet” som cykler MTB om mandagen, er fortsat en succes. Det var oprindeligt 
et tøsehold - men her er plads til alle.
Vi har forsøgt at starte en MTB børnehold op, men det er endnu ikke lykkedes. Vi har dog 
fået flere henvendelser, og forsøger at finde en løsning.
Mange har ydet en stor indsats med MTB sporet - Tak for det! Der er i det forgange år 
lavet et sporudvalg, som står for planlægning og vedligehold af sporet. 
Vi havde indvielse af sporet den 5.8. - En god dag, med mange fremmødte. Borgmesteren 
og Repræsentant fra DJS var tilstede. 
Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at melde os ud af LIF hvis 
man ønskede det, vi er dog fortsat medlem.
Derudover har vi deltaget i Torvedag, hvor vi fik vist flaget. Samt Lyserød lørdag - en god 
dag med løb og cykling. Vejret var dog dårligt, hvilket gjorde at der ikke var en stor 
tilslutning.
Vi har afholdt MTB kursus, hvor 6 medlemmer har været afsted. 
Vi skal have kaptajnskursus i 2018 for racer. Alle må må komme med, men vi kræver at 
man deltager i turnus på kaptajnsholdet.
Hjemmesiden er forsøgt opdateret. Vi bruger nok hovedsaligt facebook, men på 
hjemmesiden findes mange generelle oplysninger. Tak til Heine for at hjælpe til.
Mange cykler rundt i vores tøj, men vi har fortsat noget på lager, som sælges her i 2018.
Bestyrelsen vil gerne give tilskud på 50 kr til cykelløb, hvis folk vil ud og vise cykeltøjet 
frem.
I året har der ligeledes været afholdt en kaptajnsfest. Hvor man havde en hyggelig aften.



Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for godt samarbejde samt lægge op til 
diskusion om hvad vi kan gøre bedre i 2018. 

Der var derefter spørgsmål og diskusion omkring; 

Hvorfor vi ikke er udmeldt af LIF

Sponsorer: Hvad leverer vi til dem for de sponsorpenge, udover at cykle i tøjet. 

Kan man ændre på tidspunkter for træning? 18.30 er sent at starte først og sidst på 
sæsonen. Kan det ændres, hvornår passer det folk?

C holdet bygges op som mandagsholdet. Der skal ligeledes være faste trænere.

Kan vi lave en undersøgelse evt. via Conventus. Hvorfor kommer man ikke? Ideer til hvad 
man kan gøre bedre. Folk skal have mulighed for at svare anonymt. Vi har svært ved at 
gøre tingene bedre hvis vi ikke ved hvad folk gerne vil have.

Skal ruten lægges ud hver gang, så folk ved hvad der skal ske.
Kaptajner laver en gruppe, og kan der planlægge hvis de ikke kommer og lignende. Ikke alt 
skal skrives på FB.

Beretningen blev herefter godkendt.

3: Diverse udvalgsberetninger.
Sporudvalg: Fremlæggelse af planer for sporet i 2018. Bl.a. skal der ske ændringer 

på de snævre passager. Men det hele afhænger af budget og mandskab. Sporet skal laves 
så det er for alle. Der skal laves en “hvilesløjfe”. Vi skal have det skiltet så folk kan finde 
rundt. Sporudvalget vil gerne have ris og ros.
 

Måske kan vi bruge sponsorernes navne på sporet.
Der ligges op til at bestyrelsen finder ud af noget mht skiltning.
Søg evt. Syd Energi til nye midler, hvilke andre muligheder er der for støtte?

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. 

Penge til sporet: “OK støtter sporten”. Løgum IF har i 2017 fået 46000, som 
håndboldafdelingen har fået.  LCK kan måske få andel heri. Hvis vi hjælper er der forslag 
om at pengene går til direkte sporet. Flere vil gerne hjælpe til og stå nede i Brugsen for 
OK, så vi arbejder videre med det.

Sponsorer - må man reklamere på klubbens facebook. 

Klubben vil gerne betale omkostninger ved at sende 2 sporbyggere på kursus i evt. 
Silkeborg. Pengene er afsat i budgettet og dermed godkendt.  

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

Egon Christensen - modtager genvalg
Kim Nissen - modtager genvalg

Begge blev genvalgt

8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år gældende for to år.

9: Valg af én bestyrelsessuppleant gældende for et år.
Jens Chr. Petersen - modtager genvalg

Blev genvalgt

10: Eventuelt.

Lørdag den 21. april  - 14 timers event.
Cykelklubben er med. Formiddag MTB samt lørdag eftermiddag.

Informationstavle - Kan sponsorer komme på tavlen. 
Kan løbeklubben løbe på sporet en fast dag om ugen. 
Fra den 16. maj lukker skoven kl. 18.00 som sidste år.
Løse hunde er et problem på sporet.
Folk går den forkerte vej, skal der skiltes bedre?
Der kommer info på tavlen efter påske.
Der opfordres til at folk cykler i klubtøj.


