Bestyrelsesmøde LFCK den 9.1.2020 kl. 19.00 hos Tina Larsen
Deltagere: Dorte Morell, René Pedersen, Gert Klitgaard, Casper Hagen,
Tina Larsen (referent).
Afbud: Maria Knudsen.
Jesper Monø med under punktet Hjemmesiden(webmaster)
1. Velkomst: Ved René Pedersen
Tøjet er godkendt hos DCU.
Casper har aftalt med Tour De Falster, at de låner klubbens ”Giv agt cykelløb”
skilte mod at klubben får 20 gratis billetter til løbet.
2.

Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt.

3.

Kassererens ord:
Klubbens regnskab gennemgås ved Gert Klitgaard.
Klubben mangler forsat, at få penge retur fra kommunen - Park og vej fra afholdelse af
Cykelløb i 2019. Fejl at klubben skulle betale for oprydning.
Casper vil igen fat i Martin Lohse vedr. dette, så vi får pengene retur.

4.

Hjemmesiden – Jesper Monø kommer til dette punkt
Der drøftes, hvordan opbygningen af hjemmesiden skal være samt hvad der
skal rettes/fjernes. Så hold øje med hjemmesiden, som er under forandring.
Nye billeder med det nye klubtøj med nye sponsorer.
Jespers mail: jmono@mail.dk, hvortil der kan skrives info til hjemmesiden.

5.

Indkommende ansøgninger om tilskud i 2020
Der er kommet ønsker fra ungdomsafdelingen om økonomisk støtte til
Hyggedag lørdag d.11./1.-20 og Distrikstræningslejr i Næstved.
Cyklebørsen og Kvickly sponserer til Ungdoms arrangementet lørdag
11./1.-20.
Der afventes forsat med at opstille regler for, hvad der vil blive givet tilskud til grundet
klubbens økonomi.

6. Status på klubtøj v/Maria Knudsen
Maria er syg og har meldt afbud.
Drøftelse omkring klubtøj her til foråret og risikoen for mangel på tøj, da der ikke er nogen stor
lagerbeholdning i Cyklebørsen. Grundet det er rigtig dyrt for klubben, at have meget klubtøj på
lager.
Evt. En idé at få en prøvekollektion hjem igen, så medlemmerne kan prøve og derefter
bestille igen.
Levering tager omkring 3 måneder og der skal min. bestilles 5 Stk. tøj i de forskellige
kollektioner.
7. Motionsafdelingen 2020
René taler med Yvonne vedr. dametræningen.
Vedr. Motionstræningen: René venter til senere, når det bliver varmere med at
tage fat omkring dette.

8. Kommunen og Børneattester
Bestyrelsen har lavet børneattester.
Trænerne skal have lavet deres.
Idé at søge tilskud via folkeoplysningspuljen i kommunen
9. Eventuelt
Jesper Monø vil arbejde på, at få nogle omdelingsopgaver, hvor ungdomsafdelingen kan tjene
penge til klubben for dette arbejde.
Indledningsløbet afholdes i Nakskov d.28.marts kl.13.
Stjernemotionsløb ved Claus Westerholt: Claus har sendt et nyt forslag til bestyrelsen. Claus vil
gerne leje klubbens skilte mod betaling. Leje af skilte kan Claus aftale nærmere med Hans
Møller.
Endvidere aftales det, at Claus godt må kontakte klubbens medlemmer mhp.at hjælpe ved
løbet. En betingelse er, at Claus fortæller hjælperne, at løbet ikke afholdes af LFCK’s navn.
Dette med henblik på, at hjælperne så ved, at det ikke er LFCK de hjælper.
Lolland Rundt: Marianne Pless har kontaktet René vedr. dette cykelløb. F.eks. om der
er nogen i LFCK, som vil være med i Lolland Rundts bestyrelsen.
Kan være en mulighed for LFCK, for på sigt at kunne tjene penge ved at være med.
Vedr. brug af sponsor tilskud Kvickly går dette gennem Gert og sponsor tilskud fra
Steen Bager går gennem Jesper Frimand og Gert.
Medlemsregistrering hos DCU:
Er indberettet den 1.12.2019 af Formanden.
.
10. Næste møde
Afholdes hos Casper torsdag d.20./2.-20 kl. 19.00

