
Referat af generalforsamling 

i Løgumkloster Cykelklub 

onsdag, den 1. september 2021 

 

1. Valg af 

a. Dirigent: Egon Christensen 

b. Protokolfører: Laila Fries Nielsen 

c. To stemmetællere: Dennis Honore og Lotte Carlsen 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Året har været præget af corona, men på trods af det har der været aktivitet. 

I november 2020 fik vi opsat en pumptrack ved Sparekassesporet, og i december havde bestyrelsen 

nomineret Sporudvalget til foreningsindsatsprisen ved Tønder Kommune, som de fik tildelt ved et 

mindre arrangement. 

I december var der mulighed for at komme på Nissejagt på Sparekassesporet, da der var opsat 

nisser, som man kunne finde. Vi trak lod blandt alle deltagere, om præmier på gavekort til byens 

butikker. 

I juni 2021 blev Kidz Cup afholdt på Sparekassesporet med tilmeldte fra hele Sønderjylland. 

I juli stod en hel uge i Tour de Frances tegn, da racerafdelingen sammen med naboklubberne 

cyklede hver aften (man – tors). 

Fredag i uge 31 havde Tønder Kommune lavet aktiviteter med Løgum IF – hvor også nogle børn 

cyklede MTB. 

Status på medlemmer pr. dags dato:  

Enkeltmedlemsskab  28 

Under 18 år (ikke familiemedlem) 3 

Familiemedlemsskaber 29 

Øvrige medlemmer under familie  52 

Dvs. i alt 112 medlemmer på trods af et år med Corona – så det er meget godt. 

En stor TAK til alle der er med til at hjælpe til diverse arrangementer og ture gennem året. 

HUSK vi har i år sæsonafslutningen den 30. oktober i Klosterhallen med helstegt pattegris 

(invitation kommer senere) 



 

Kommentar til beretningen: Der var en opfordring til bestyrelsen at fortsætte med Nissejagten, da 

man synes at det var et godt initiativ. 

3. Diverse udvalgsberetninger 

Sporudvalg:  

Der sker løbende ting på sporet, og udvalget er fulde af ideer. Så der vil nok blive brug for hjælp til 

en arbejdsdag på et tidspunkt. 

Kidz Cup blev afholdt i år, hvor 100 børn var tilmeldt. Det var en god dag. 

Desværre blev Syd Cup (som er for de voksne) aflyst p.g.a. for mange restriktioner. 

Udvalget har søgt kommunen om at få lov til at opstille en container til udstyr m.m. i skoven 

omkring sporet. Containeren skal beklædes så den falder ind i naturen. Mulighed for at få bænke og 

borde så det også kan bruges som samlingssted. 

Også stor tak fra sporudvalget til alle der har hjulpet, lagt materialer til m.m. 

 

Børne MTB: 

Går rigtig godt. De har mange børn - mellem 6 og 35 børn hver gang.  

Derfor kan der godt bruges nogle ekstra hænder, da vi pt. kun har to trænere. 

Børnene udvikler sig, og er glade for at cykle og få udfordringer. 

Der trænes hver onsdag fra 17 -18. Efter efterårsferien trænes der om lørdagen. Måske kun hver 

anden lørdag som sidste år. 

Sidste år var der fælles træning med Stensbæk hver 2. lørdag, som var en succes. 

Kommentar: Stor tak til børnetrænerne som gør det rigtig godt. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt 

5. Fastsættelse af sæsonkontingent 

Da det ikke var muligt at afholde generalforsamling i marts som normalt, valgte bestyrelsen igen at 

fastholde kontingentet på samme niveau som tidligere år. 

6. Behandling af evt. indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag er modtaget 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i lige år 

Ikke aktuel 



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

På valg er; 

Tom Lauridsen – modtager genvalg. 

Laila Fries Nielsen – modtager ikke genvalg. 

Tom Lauridsen blev valgt igen og Aksel Vilhelmsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem – begge 

for en periode på 2 år. 

Henrik Jæger Knudsen samt Tommy Nielsen har valgt at udtræde før tid fra bestyrelsen.  

Peter Berg Matzen og Lisa Christensen blev derfor valgt ind for resten af deres periode – som er 

indtil næste generalforsamling i 2022. 

9. Valg af én bestyrelsessuppleant for 1 år 

Jens Chr. Petersen blev valgt. 

 

10. Evt. 

Spørgsmål til om hjemmesiden kan laves om, da der kan være problemer med at tilmelde sig via 

mobilen. Løgum IF er i gang med at få lavet en ny hjemmeside, som også inkluderer alle 

underafdelinger. Så vi håber at en mere moderne hjemmeside kan løse det problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


