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Nyhedsbrev april 2019

Lolland Rundt køres i 2019 den 26. til 28. juli. Bestyrelsen har valgt at videreføre løbet uden de store
ændringer, så dette nyhedsbrev handler om det, Lolland Rundt gør, og gør godt, forud for arrangementet i
2019.
Lolland Rundt har i år valgt PR-mæssigt at fokusere på Facebook, og det ser ud til at virke. Vi forventer i
år, at mindst 300 deltager i Lolland Rundt. Det luner, efter at vi i nogle år har haft en tilbagegang i antal
deltagere.
Offentlig trafik og cykeltransport
Forbindelsen over Storstrømmen er for tiden omlagt, så det er ikke muligt at bruge offentlig transport
med cykel fra Sjælland til Lolland. Bestyrelsen har modtaget et forslag om at arrangere en transport af
personer og cykler søndag eftermiddag fra Sakskøbing til Næstved. Vi arbejder på sagen, og hører gerne
fra deltagere, der ønsker transport. Skriv til kontakt@lollandrundt.dk.
Årets diplom
Tegningen til årets diplom er i år tegnet af Sofie Weishaupt Mortensen. Bestyrelsen har besluttet, at der i
de kommende år bliver anvendt tegninger af de Brugser, vi besøger. Vi har tidligere anvendt Guldborg
Dagli’Brugs, og i år er Kettinge Dagli’Brugs motiv på diplomet. De kommende år bliver resten af de
daglig’Brugser på Lolland, Der støtter Lolland Rundt, tegnet på diplomerne. Og det bliver Sofie, der tegner Brugserne.
Formandsskifte
På årets generalforsamling vil Gitte Fornitz blive opstillet til bestyrelsen med henblik på, at hun bliver ny
formand for Lolland Rundt. Britta Mortensen udtræder af bestyrelsen.
Den nuværende formand, Bent Mortensen, har valgt at træde tilbage, og bestyrelsen har valgt at opstille
Gitte Fornitz som nyt medlem og kandidat til formandsposten. Formuleringen kan virke kryptisk, men
den dækker over, at bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen uden angivelse af post i bestyrelsen.
Derefter konstituerer bestyrelsen sig og vælger sin formand. Bestyrelsen er på forhånd enig om at vælge
Gitte Fornitz som formand.
Bent Mortensen søger genvalg, og vil ved genvalg sidde som menigt medlem af bestyrelsen med en ny
formand, så længe et flertal i bestyrelsen ønsker det – dog ikke længere end til generalforsamlingen i
2020. Bestyrelsens øvrige medlemmer ønsker genvalg. Det betyder, at Lolland Rundts bestyrelse ikke er
påvirket af formandsskiftet, idet alle poster er besat med erfarne og kompetente bestyrelsesmedlemmer.
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så send venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk.

Med venlig hilsen
"Lolland Rundt"

