Referat af genrealforsamling LFCK 25 OKT 2021
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Valg af dirigent: John Frejlev. Referent: Mark Birkedal
Bestyrelsens beretning: Enstemmigt vedtaget (se bilag 1)
Fremlæggelse af regnskab: Enstemmigt vedtaget (se bilag 2)
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, uændret, 500 kr. for voksne og 250 kr. for ungdom. Enstemmigt
vedtaget

5. Indkomne forslag
 Ingen indkomne forslag
6. Valg af formand
 Jesper Monø enstemmigt valgt som ny formand
7. Valg af et bestyrelsesmedlem (Dorte Morell) ønsker ikke genvalg
 Henrik Andersen valgt
8. Valg af to suppleanter
 Glen Kaup
 John Madsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 Michael Schøtt
 Rene Pedersen
10. Valg af rytterrepræsentant
Oliver Monø
11. Eventuelt
a. Uddeling af pokaler
 Senior:







Ungdom:






Ødegaard Pokalen: Jesper Frimand
Årets Motionist: Leif Jacobsen
Årets Fighter: Oliver Monø
Flidspræmie: Jesper Monø
Årets Positive: Carsten Rajczik

Fighter: Anton
Positive: Mikkel
Flid: Ville

Ny hjemmeside kort præsenteret af Gert Klitgaard

Bilag 1:

BERETNING 2021
Vi har i løbet af 2021 sluppet af med Corona-restriktionerne, hvilket har betydet, at vi som
cykelklub igen har kunne udføre vores sport til fulde.
De to gange Jesper – Monø og Frimand – har taget sig kærligt af klubbens seniorryttere med god
træning fra slut oktober 2020 og til nu. Der har været godt fremmøde hen over
foråret/sommeren, mens vi i vinterhalvåret stadig var ”ramt” af nogle coronarestriktioner, der
gjorde fremmødet lidt mere begrænset. Disse restriktioner blev til fulde overholdt af
trænerne/rytterne.
X-bike-folket er allerede i gang og har været det siden 1. oktober 2021 og vintertræningen på
landevejene starter lige efter den Generalforsamling, nemlig i morgen aften kl. 18.00 fra Hofa i
Systofte, begge dele kan jeg anbefale at man læser på Facebook og Hjemmesiden.
Hvad har vi så fået tiden til at gå med i løbet af 2021:
Vi har fået afholdt endnu et Medaljeløb for børn/unge og et erstatningsløb for Tour de Falster,
begge arrangementer har Ungdomsafdelingen stået for. Vi har også afholdt Indledningsløb og LFMesterskabet i Enkeltstart, begge dele for klubbens medlemmer og Nakskov CC. Endvidere har vi
afholdt Sommercup med 4 afdelinger med ruter diverse steder på Falster og Østlolland.
Vi har også nogle licensryttere, ikke mange, men dem der er i klubben har gjort det fremragende i
2021.
Her er nogle af de fine resultater licensrytterne har opnået:
Noah Borgen:
I den hårde U-19 gruppe har Noah opnået samlet en 6. plads i gruppen ifht indkørte points. Den
bedste førsteårs rytter.
Han blev nr. 3 i første afdeling af UNO-X cuppen og fik den hvide ungdomstrøje. Han blev nr. 2 i
anden runde og tog dermed den gule trøje. Desværre mistede han begge trøjer i sidste runde, da
kroppen og benene ikke var der den dag. 1 placering fra den hvide trøje.
Han har været i Belgien og køre hvor han blev en flot nr. 11. Var med i første gruppe hjem, men
kunne ikke klare spurten. Løbet var et gaderæs med over 150 sving på de mange runder de kørte,
hvilket ikke normalt er Noahs terræn.
Han blev udtaget til landsholdet og skulle have kørt i Tyskland, men da det faldt sammen med
UNO-X cuppen, kunne det ikke lade sig gøre.
Så håber vi på at det flasker sig bedre næste år.
Lige nu holder Noah off-season med et brækket håndled. Ikke fra cyklen, men fra et fald i skolen.

Oliver Monø:
Har to podiepladser, en 5. og en 2. plads. Herudover har han en del top 10 placeringer, alt
sammen i C-klassen, der herved gjorde, at Oliver kunne rykke op i B-klassen.
Bent Krogh er blevet uofficiel DM-mester i Enkeltstart for H80 (ikke medalje og trøje)
Claus Westerholt er rykket fra H70 til H60 efter fem sejre i H70. DM-mester i H70 i linieløb
Ricky Larsen og Chris Larsen er begge B-ryttere og deres resultater har været nogle pæne top-ti
placeringer. Deres sæson har begge været præget at coronavacciner, der har gjort at de begge
havde svært ved at holde deres puls i et fornuftigt leje.
Julius Birkedal:
Klubbens ene ungdomsrytter med licens har i 2021 gjort det fremragende i de løb han har stillet
op i. I alle løb efter sommerferien er Julius blevet i mellem de ti første og ved SM i Enkeltstart blev
det til en flot 8. plads og nr. 2 i sæsonens sidste løb. Herudover er Julius blevet LF-mester i både
landevejsløb og enkeltstart, samt vinder af Sommercuppen.
Hvad har vi så af planer for nuværende i 2022:
Vi skal afholde Kids Tour, et arrangement i DCU-regi, som bliver lagt ud til
klubberne/kommunerne. Der vil helt sikkert komme mere information, når vi nærmer os
tidspunktet for afholdelse af dette arrangement.
Vi har i Bestyrelsen henover de seneste møder drøftet om hvordan vi kan få flere medlemmer i
klubben, dette både børn/unge/ældre. Dette punkt vil den fremtidige Bestyrelse kigge mere på og
komme med gode ideer/tiltag til fremme af medlemstallet. Jeg er sikker på at Bestyrelsen gerne vil
have input fra nuværende medlemmer.
Herudover har vi fået opstartet en ny Hjemmeside, som vi forventer os meget af. En Hjemmeside
der skulle være væsentligt nemmere at håndtere, både for den der skal ”bestyre” og for
medlemmerne. Det kan man godt se frem til.
Jeg tror, at jeg har været hele vejen rundt i 2021 og stiller derfor beretningen til afstemning.

Bilag 2:
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