Bestyrelsesmøde LFCK den 28.10.2019 kl. 19.00 hos René Pedersen.
1. Velkomst: René Pedersen byder velkommen.
2. Referat fra GF kommer ud senere.
3. Mødefrekvens
Vi beslutter at afholde et bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden.
Konstituering af bestyrelsen: Formand René Pedersen, Næstformand Casper Hagen, Kasserer Gert Klitgaard,
referent og sekretær Tina Larsen, Dorte Morell og rytterrepræsentant Maria Knudsen
4. Opgradering af klubbens Hjemmeside
Web-redaktør: Jesper Monø. Inviterer ham til bestyrelsesmøde i fremtiden for, at få gang i hjemmesiden.
Ønske om at få gang i hjemmesiden og få den opdateret og fornyet. René invitere ham.
5. Diverse udvalg
Ungdomsudvalg: Jesper Frimand står herfor.
Løbsudvalget: Per Pless formand herfor. Øvrige deltagere. Hans Møller, Jørgen Mejer, Leif Jacobsen, Filip
Rewers.
Motionsudvalget: John Madsen formand: Øvrige deltagere René Pedersen, Max Andersen, Erling Jørgensen.
Stå for træningen fra torvet.
Max kan bl.a. stå for kontakten til medier.
Evt. et aftenmøde, hvor man indbyder befolkningen til info omkring LFCK.
Evt. Bruge pyloner, Ugeavisen, Folketidende m.m.
Planen er, at navnene på de forskellige udvalg kommer til at stå på hjemmesiden.
Licensryttere tager Maria sig af.
6. Klubbens åbne løb i 2020
Licensløb:
12./9.-19 tager Nakskov sig af enkelstart i SM
13./9.-19 tager LFCK samlet start.
Drøftelse af interne cykelløb såsom sommercup osv. Henvendelse til løbsudvalget om at drøfte dette.
LFCK har LF mesterskab linieløb
NCC har LF mesterskab i enkelstart.
7. Klubbens bank og konto/konti
Måske skifte bank.
Gert kontakter Jyske Bank for, at høre omkring gebyrer vedr. Klubbens konti.
René fortæller at Danske Bank tager 75 kr. pr. kvartal.
Udfordringer vedr. Økonomien:
Casper Hagen tager kontakt til Martin Lohse vedr. regningen fra Park og Vej fra afholdelse af U23DM

Udgifter til indkøb af nyt tøj.
8. Eventuelt – ordet frit
Børneattester tager Casper Hagen sig af.
Klubbens tilmelding til: Gert undersøger
NEMID
E-boks
Foreningspotalen
Formandsmøde i DCU afholdes i nov.- Maria deltager måske.
Claus Westerholt har kontaktet René mhp. Guldborgsund Stjernemotion.
René får mere besked herom.
Gert skal have et en kopi af Sundhedskort samt kørekort/pas
Underskrift af referat fra hvert bestyrelsesmedlem sendes til Gert.
Ideer til bestilling af klubtøj. Lagerbeholdning.
René fremsender skriv til bestyrelsen vedr. Ideer til tilskud til klubtøj.
9. Klubtøj
Drøftelse af priser på det nye tøj.
Drøftelse af, hvad der skal gøres med det “det gamle tøj”.
Aftalt at det evt. Bliver sendt til Georgien.
Der arbejdes med at få Speedsuits og de “dyre bukser” til afprøvning.
Alé kan ikke finde dem, men der arbejdes på sagen.
10. Afslultning – næste møde
Afholdelse hos Gert Klitgaard mandag d.9.dec. kl.17.30.
Måske spisning først.
Underskrevet af:
René Pedersen – formand

Gert Klitgaard – kasserer

Casper Hagen – Næstformand

Tina Larsen – sekretær

Dorthe Morell - bestyrelsesmedlem

