Bestyrelsesmøde LFCK den 9.12.2019 kl. 19.00 hos Gert Klitgaard.
Deltagere: Dorte Morell, Maria Knudsen, René Pedersen, Gert Klitgaard, Casper Hagen,
Tina Larsen (referent).
1. Velkomst: René Pedersen byder velkommen.
2. Godkendelse af sidste mødes referat:
Godkendt.
3. Kassererens ord – fast punkt på den fremtidige dagsorden.
Gert orienterer om klubbens kassebeholdning.
Gert vil lave et årsbudget
Kontingentindbetaling forventes at blive inddraget ca. 31.januar 2020.
“Gammelt” LFCK tøj vil blive sendt til Geogien.
4. Stjernemotion – hvor langt er vi i dette projekt?
Stjernemotion takker vi pænt nej tak til. René giver Claus Westerholt besked herom.
Hvis Claus vil leje afspærring er prisen forsat 8000 kr.
Stjernemotion kan måske komme på tale i år 2021.
5. Tilskud i 2020 generelt.
Klubbens økonomi er trængt for øjeblikket.
Tøj til trænerne vil løbe op på 35.000 kr., hvis der skal gives til alt det tøj, som ønskes fra trænernes side.
Der drøftes om, hvad der skal gives tilskud til af tøj til trænerne.
Indtil videre vil der blive givet 2 stk. Kortærmede trøjer og 2 stk. kortebukser gratis til hver af trænerne.
Ønsket om vinterjakker, vinterbukser og windbreaker til alle trænerne udskydes til 2020/21 grundet den
lange leveringstid, som er på ca. 12 uger og dermed er vintersæsonen over.
Trænerne vil kunne købe øvrigt tøj med nedslag på 25%
Overordnet set bliver alle tilskud strøget på næste års budget. Der vil løbene blive set på, hvad det vil
være muligt til at give tilskud til ud fra klubbens økonomi.
Dette vil kunne ske efter kontingentindbetalingerne pr.31.januar 2020.
6. Klubbens åbne løb i 2020 – afvikles som SM den 13.9.2019
Dette vil blive taget op løbene indtil afvikling af løbet.
Der vil blive søgt om polititilladelse. Formentlig laves 2 ruter: En til Børneklasserne og en til
Seniorklasserne.
7. Motionsafdelingen i klubben – hvad skal der ske i 2020?
Der vil blive afholdt møde senere. Måske lave YouTube video med promovering af motionsafdelingen.
Yvonne Madsen vil forsøge, at stå for samling af kvinderne om tirsdagen
8. Seniortræner 2020 – hvad gør vi!!
René vil gerne forsætte som seniortræner

9. Referat fra formandsmødet v/Maria
Bl.a. Følgende blev drøftet:

Hvis klubberne ønsker TO´er ved cykelløb er det muligt for klubberne, at kontakte forretningsfører i DCU.
Hjertestarter er kommet i DCUs dommervogn.
Mulighed for rabat på toiletvogne GOBIK og samaritter fra Dansk Folkehjælp gennem DCU.
Der vil formentlig blive ændring i licensklasserne dog vil DM klassernes opdeling være som de plejer.
10. Hjemmesiden – synlig og attraktiv igen?
Jesper Monø melder afbud. Jesper må komme på besøg ved næste møde.
11. Referat fra Løbsudvalget med bl.a. datoer:
Indledningsløb i NCC formentlig slut marts måned.
Sommercup i 2020 29.april + 13.maj.
Charlys Mindeløb i 2020 14.juni
Sommertræning senior og damer starter d. 11.april fra torvet.
12. Næste møde
Bestyrelsesmøde tors. d. 9. januar 2020 kl.19 hos Tina Larsen
Webredaktør Jesper Monø inviteres til deltagelse.
13. Eventuelt.
René fortæller om NCC 50 års fødselsdag, hvor Dorte og René var til reception.
NFC - Tour De Falster ønsker, at låne vores skilte GivAgt cykelløb. Vores forslag er at LFCK får 20
fribilletter til dette løb til gengæld f.eks. til ungdomsafdelingen.
Godkendelse af klubtøj hos DCU - Maria undersøger hvordan.
Se iøvrigt reglerne herfor i DCU Sportslige Regler 2019
https://www.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/DCU_sportslige_regler_2019.pdf
Side 14 under 3. Kapitel Reklameregler

