Løgumkloster, den 30. juni 2020

Referat af ordinær generalforsamling i
Løgumkloster Cykelklub
Onsdag, den 24. juni 2020
1: Valg af;
Dirigent - Anton Schmidt
Protokolfører - Laila Fries Nielsen
To stemmetællere - Simon Mikkelsen og Peter Berg Matzen
2: Bestyrelsens beretning;
Formanden fortalte om årets arrangementer med sæsonstart, sæsonafslutning og
grillaftener som der generelt har været god opbakning til.
Der har i år været afholdt en afdeling af SydCup på Sparekassesporet. Det giver
en økonomisk håndsrækning til sporet samt vores spor bliver kendt af mange
MTB ryttere fra nær og fjern. Generelt bliver sporet godt besøgt, og det er vores
opfattelse at folk gerne kører til Løgumkloster for at benytte vores spor.
Stor ros til sporbyggerne som gør et godt stykke arbejde.
3: Diverse udvalgsberetninger;
Sporudvalget (Består af Tom Lauridsen, Egon Christensen, Dennis Honore og
Peter Berg Matzen) - Det har været et godt år for sporet. SydCup var en god
oplevelse. Der bygges fortsat på sporet, og der er stadig mange ideer.
Der vil komme en arbejdsdag, men generelt har sporudvalget oplevet at nogle
ting er lettere når man ikke er for mange igang på én gang. Der søges om penge
til en mobil pumptrack - som skal være med at fremme MTB sporten og sporet.
Racerudvalget (Består af Henrik Jæger Knudsen og Tommy Nielsen) - Det sidste
år har man prøvet nogle nye initiativer. DGI har været nede for at give inspiration
til cykeltræning. Det var en god oplevelse, men ikke nok.
Racerudvalget efterspørger ideer til hvordan folk kommer afsted.
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Racerfolket ville gerne have været til en masse løb i år, men det er desværre
blevet aflyst pga. Covid-19. Der arbejdes på at man næste år kan komme samlet
afsted til nogle løb, og klubben vil give tilskud dertil (det samme på MTB siden).
Racerudvalget håber at der engang imellem kan laves nogle fælles ture med
f.eks. Visby, da de har samme træningsdage som LCK.
Børne MTB (Trænere Dennis Honore og Peter Berg Matzen) - I øjeblikket er der
8-10 børn på MTB om onsdagen. De hygger sig. Kids Cup kommer til
efteråret og vi er så heldige at have fået en afdelingen til Løgumkloster. De kunne
godt bruge nogle flere trænere til børnene og der kan tilbydes gode kurser bl.a. i
teori og pædagogik.
4: Regnskab for 2019 blev fremlagt og godkendt.
5: Fastsættelse af sæsonkontingent;
P.g.a. at vi måtte udskyde den først planlagte generalforsamling, besluttede
bestyrelsen at fastholde de gamle kontingentsatser og åbne for tilmelding.
Enkeltmedlemsskab kr. 300,00
Enkeltmedlemsskab under 18 år kr. 200,00
Familiemedlemsskab kr. 400,00
Combi (løb/cykel) kr. 200,00
Satserne er de samme som de har været lige siden klubben startede i 2016.
Ingen på generalforsamlingen havde kommentarer eller indsigelser mod
bestyrelsens beslutning, og kontingentet for 2020 blev godkendt.
6: Behandling af eventuelt indkomne forslag;
Kaptajner skal have bonus/gave for frivilligt arbejde - Der er de tidligere år
blevet lavet et arrangement med spisning og kegling for dem som giver en hånd
med. Det er vores opfattelse at de fælles arrangementer styrker sammenholdet,
og det er vigtigere end at få en gave.
Arrangere flere ture på MTB/Racer med fælles hygge - Medlemmer opfordres
til at komme med forslag til bestyrelsen, vi vil meget gerne bakke op omkring
flere fælles ture. Bestyrelsen ønsker at vi fælles kan tage ud til flere løb i det næste
år, og vil gerne give tilskud til disse løb hvor fællesskab indgår.
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Hvad får man som medlem når man ikke bruger sporet - Der blev diskuteret
hvad folk egentlig får når man er medlem i LCK. Fællesskabet er den største
bonus.
Mulighed for billigere klubtøj - Vi giver pt. ca. kr. 100,00 i tilskud pr. del tøj
man som medlem køber. Vi mener selv at vi har fået fat i noget kvalitetstøj, som vi
kan sælge videre til vores medlemmer til en god pris. I den forbindelse blev der
ligeledes stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor vi mener at medlemmer skal cykle i
klubtøj. Da vi over en 3-årig periode modtager ca. kr. 70.000,00 fra vores
tøjsponsorer, så er vi forpligtet til at vise vores tøj frem. Vi har i 2019 modtaget kr.
23.500,00, hvoraf ca. kr. 19.000 er gået direkte til vores medlemmer i form af
tilskud til tøjet.
Kan klubben støtte lokalt (f.eks. Sportigan) - Vi støtter hvor vi kan. Vi har bl.a.
fået lavet nogle almindelige blå t-shits der bruges f.eks. når vi afholder SydCup,
som er købt i den lokale sportforretning. Derudover sørger vi for at handle ind
lokalt til vores arrangementer. Da vi i forbindelse med sæsonstart afholdte
konkurrencer - støttede vi vores egne sponsorer. Det er vigtigt for os at vi som en
klub, der søger om støtte fra det lokale - støtter dem igen.
Kaptajnslisten går ikke op, hvad gør vi - Forslag om at vi sletter kaptajnslisterne.
Man møder op til træning og planlægger en tur efter de fremmødte.
Træningstider til hverdag - Racer cykler tirsdag og torsdag kl. 17.30.
MTB forslag om at flytte holdet om onsdagen til tirsdag/torsdag samme tid som
racer. Så kan MTB evt. cykle med C-holdet.
Mandagsholdet vil fastholde tidspunkt kl. 17.30.
Racer i weekenderne; Slå gerne en tur op i vores medlemsgruppe, men sørg for
at fastholde tidspunktet kl. 10.00 så det ikke skaber forvirring.
7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år gældende for to år;
På valg er
Egon Christensen - ønsker ikke genvalg
Kim Nissen - ønsker ikke genvalg
Henrik Jæger Knudsen - ønsker genvalg
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Forslag; Sarah Vilhelmsen og Tommy Nielsen, modtager begge gerne valg til
bestyrelsen.
Valgt blev derefter Henrik Jæger Knudsen, Sarah Vilhelmsen og Tommy Nielsen.
Tillykke til alle tre og tak til Egon Christensen og Kim Nissen for deres arbejde i
bestyrelsen.
8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år år gældende for to år;
Ikke relevant da det er et lige år
9: Valg af én bestyrelsessuppleant gældende for et år;
Forslag; Jannie Brink Fogtmann modtager valg og blev valgt.
10: Eventuelt;
Slå gerne træningstider op i hallen.

