Bestyrelsesmøde LFCK den 20.2.2020 kl. 19.00 hos Casper Hagen
Deltagere: Dorte Morell, René Pedersen, Gert Klitgaard, Casper Hagen,
Maria Knudsen.
Tina Larsen (referent)
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat af 9.1.2020
Godkendt
3. Kasserens ord
Gert fortæller om klubbens økonomi.
Der er blevet indbetalt kontingent fra 84 senior- og 15 ungdomsryttere.
Dags dato står der 59.000 kr. Heraf skal 9000 kr. betales til moms.
MobilePay ønskes begrænset til et minimum grundet gebyr.
Revisorsuppleant Michael Schütt indtræder som revisor i stedet for René Allan.
4. Diverse omkring ansøgninger
Der er sendt ansøgning til kommunen vedr. køb af nye computere til brug ved
Ungdomstræningen på Tingsted gl. skole.
5. Tilbud om MTB-aften i Præstø
Indbudt til Netværksmøde for MTB foreninger i Storstrømmen
d.3.marts 2020, umiddelbart er der ingen der synes dette er relevant for klubben.
6. Status på klubtøj v/Maria Knudsen
Der lavet ny bestilling på cykeltøj igen - sendes det fra Alé i starten af april.
Speedsuit ved vi endnu ikke hvornår de kommer, men formentlig i slutningen af marts.
Der planlægges at bestille Vindveste fra Alé - pris:550 kr., hvilket dog afhænger af antallet af
bestillinger fra medlemmerne. Der skal minimum bestilles 10 stk.
Ungdomstrænere kan få 25% ved køb af ekstra tøj udover det tøj, som de får
gratis ved at være træner.
Det besluttes at Bestyrelsen får 1 stk. trøje + 1 stk. bukser. Man frit vælge om det skal
være korte/lange. Herudover kan medlemmer i Bestyrelsen anskaffe tøj med 25% rabat i lighed med
Ungdomstrænerne.
7. Tour de Falster
Vil ikke give de 20 fribilletter til ungdommen. De er således ikke interesseret i
at låne vores skilte.
8. Medieløbet – nye medlemmer
Medieløbet har henvendt sig til LFCK om klubben kunne være interesseret i at de cykelryttere, som
stiller op til Medieløbet i Sept. og som kommer fra LFCK´s optageområde vil kunne få tilbudt
mulighed for at deltage gratis ved LFCK´s træning i resten af år 2020.
Dette synes bestyrelsen er en god idé, idet det måske kan være med til at få nye medlemmer
fremadrettet.

René vil tage sig af disse ryttere.
9. Børneattester.
Der mangler forsat på Dorte, men er på vej.
10. MTB i klubben fremover?
Hvis der er ryttere, som kører MTB og som ønsker at køre MTB licens er det forsat muligt
at køre licens via LFCK.
Hjemmesiden tilrettes vedr. MTB.
11. Tilskud til klubbens åbne løb – nogen ideer ??
Klubbens åbne løb køres i området omkring Næsgård. Afholdes d.13.sept.
2020.
Der vil blive opstilles et budget.
12. Eventuelt
Stjerneløbet v. Claus Westerholt er aflyst.
Vedr. Lolland Rundt - René deltager ved deres næste bestyrelsesmøde.
Drøftelse om, at referater lægges op på hjemmesiden. René kontakter Jesper Monø, så disse vil
blive lagt op på klubbens hjemmeside.
Falster Rundt vil gerne mødes med LFCK. Der er aftalt møde i foråret, hvor Gert og Frimand
mødes med dem.
René har fået indbydelse til årsmøde i Distrikt Sjælland, som afholdes d.29./2.-20.
Casper vil godt fremadrettet til DCU møderne samt være kontaktperson,
men han kan ikke deltage d.29./2.-20.
Uddannelse som trafikofficial: Der vil blive lagt op på LFCK´s hjemmeside om
der er nogen af klubbens medlemmer som kunne tænke sig dette kursus.
Der er kommet indbydelse til generalforsamling i Tingsted Beboerhus.
René informere om, at der vil blive lagt info om de forskellige udvalg op på klubbens
hjemmeside.
13. Næste møde
Torsdag d.2./4.-20 hos Dorte Morell kl.19.

