Bestyrelsesmøde LFCK den 11.6.2020 kl. 19.00 i Tingsted Klubhus
Deltagere: Dorte Morell, René Pedersen, Gert Klitgaard, Casper Hagen
Afbud: Rytterrepræsentant. Maria Knudsen.
Tina Larsen (referent)
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat af 20.2.2020
Godkendt
Opdatering fra sidste referat: Ingen har meldt sig til kursus for trafikofficiels endnu.
3. Kasserens ord
Gert orientere om klubbens økonomi.
Dags dato står der ca. 34.000 kr. på kontoen.
Der er kommet 8000 kr. fra kommunen i aktivitetstilskud for ungdom.
Der er søgt om moms penge tilbage - mulighed pga. Corona, som dog skal tilbage betales
næste år.
4. Status på ansøgninger
Der er tilsagn fra kommunen om 10.000 kr. til brug af computere til ungdomstræning.
Pengene får vi, når der foreligger fakturaer.
5. Klubbens åbne løb 13.9.2020
Klubbens åbne løb er aflyst. Indtil videre ingen licensløbs afholdelse i LFCK.
6. Tilbud til klubbens medlemmer (træning og motionskørsel)
Gert spørger ind til, hvordan vi, som klub tager imod nye medlemmer. Dette drøftes.
Jesper Monø vil gerne stå for motionstræningen om lørdagen kl.10 fra torvet - de dage
han kan.
René har tirsdags træningen kl.18 som han plejer og tager også af de nye, når de møder
op. Det kan være svært at vide niveau hos de nye, så de ikke bliver skræmt væk.
Hvorlænge kan ungdomsryttere kører med hos ungdom/børn?
Afhængig af ambitioner kører u17/u19 også med hos senior ellers må de gerne køre med
hos de unge.
Fra det år man fylder 19 år betales senior kontingent på 500 kr.
3 nye senior medlemmer til klubben.

7. Klubbens interne ”løb” / arrangementer
Alle de planlagte arrangementer i klub regi er indtil videre aflyst til og med juli måned.
Charlys Mindeløb udsat til en gang i efteråret.
Der arbejdes på afholdelse af Medaljeløb for børn/unge efter sommerferien mhp
rekruttering af nye unge medlemmer.
8. Klubtøj (Maria har meldt afbud)
Noget af tøjet er kommet.
Speedsuit var printet forkert - afventer det kommer - Ingen tidshorisont.
9. Diverse/Eventuelt
Kontakt fra et it-firma Zakobo vedr. oprettelse it-system, hjemmeside, kontingent oprettelse
m.m.
Grundpakken koster 10.000 kr. i oprettelse + månedlig kontingent.
10. Næste møde
Torsdag d.13.aug.2020 i klubhuset Tingsted.

