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Knap et halvt år efter, vi sidst holdt GF, står jeg her nu med titlen formand for LOMK. Min
første beretning som formand - nogensinde.
At være formand er som sådan ikke et mål for mig. Jeg er nok mere myren, der løser mange
ting, for at fællesskabet går op. I LOMK regi er det måske meget godt med begge kasketter.
Vi har ikke langt fra formand til medlem i LOMK. Det er visionen, at vi er en klub for alle,
uanset alder.
Lige den vision er faktisk ikke nem. Det kræver mere, end man tror, når man inviterer alle til
at komme og være med.
Hvordan skal man løse, at alle har noget at deltage i, når man vælger LOMK som forening?
Det har faktisk bevidst og ubevidst kostet bestyrelsen en del hovedbrud. Der er forslag til
aktiviteter, men vi er afhængig af, at medlemmerne byder med ind, for at aktiviteterne kan
blive til noget. Og når man tilbyder meget, kan der være få i hver sektion og dermed bliver
ansvaret for aktiviteten for voldsom.
Vi har i et par år måtte trække i bremsen fra bestyrelsen, for overhovedet at have en
bestyrelse - og dermed en klub. Jeg har selv, omkring 2020/2021, været meget fraværende,
både til møder, træning og i hovedet, primært grundet arbejde. Andre har haft samme
udfordringer.
Da vi i 2021 stod med en udfordring, hvor Flemming (daværende formand) trak stikket i
bestyrelsen, var der mange hovedbrud. Fra alle i bestyrelsen. Og jeg måtte forstå, at det
også havde skabt hovedbrud blandt medlemmerne. Ville LOMK fortsætte eller ej?
LOMK fortsætter. Det gør klubben, fordi vi er unikke og relevante. Det er ikke bare en klub.
Det er et fællesskab. Og det fællesskab ligger mig meget på sinde. Medlemmerne ligger mig
meget på sinde. Bestyrelsens medlemmer ligger mig meget på sinde. Det er i den ånd,
LOMK blev startet. At vi er èt fællesskab. Et fællesskab, der hjælper og støtter hinanden.
Den ånd fortsætter.
LOMK er mere end motion. Det er lige så meget vores arrangementer. Flere ting som
Nytårstaffel, Påske, LOMKs fødselsdag, Halloween, jul og helst også et oplæg i ny og næ.
Det er af afgørende betydning for fællesskabet. Det skal vi fortsætte med at pleje for klubben
og medlemmernes skyld.
2021 har, som 2020, stået i Coronaens tegn. Jeg er imponeret over, hvad medlemmerne har
fundet af løb under pandemien. Der har været forskellige løb på andre præmisser rundt
omkring i landet. Det er der budt ind på af LOMKs medlemmer. Flot. Samtidigt har der været
gode løbefællesskaber, hvor man har holdt hinanden til ilden. Det er virkelig fedt at høre og
læse om.

I anden halvdel af 2021 blev der dog sat gang i mange løb. Af de mere kendte blev
Eremitageløbet gennemført.
Jeg glæder mig dog til, at vi igen skal samles om, at vi som klub arrangere samkørsel til fx
Eremitageløbet, at Halsnæsløbet kommer i gang, at vi får flere løbere med på trail og måske
deltager med et hold på DGIs Soul trail.
Slide
Vi er gået ned i antal medlemmer igen i 2021. Vi var 77 medlemmer i 2021. Dog er jeg ikke
bekymret på nogen måde.
Vi har et år (2015) været over 200 (211) medlemmer. Der kørte vi bla GoRun forløb, hvor
deltagerne til forløbet blev medlemmer for et år. Antallet faldt allerede året efter. Og året efter
igen osv. I 2020 ville vi igen starte et forløb - Rend og Hop. Der var over 20 tilmeldte. Men
pandemien ankom og LOMK blev, som alle andre, lukket ned. Jeg er ikke i tvivl om, at
stabler vi et lignende forløb på benene, har det en positiv betydning for medlemstallet. men
det er ikke noget, jeg tænker på nu. Jeg tænker på, at vi sammen, bestyrelsen og
medlemmerne, skaber en god historie om det unikke og relevante fællesskab i LOMK, så vi
holder fast i hinanden og nyder hinandens selskab 3 gange om ugen henover året. Kommer
der flere medlemmer grundet dette, så inviterer vi dem ind på de præmisser, LOMK er startet
under, som vi fortsætter med og som vi udvikler på.
Jeg har løbende snakket med flere medlemmer om forskellige tiltag. Der er nogle rigtige
gode idéer til fællesskab, der er anderledes end det, vi kender nu. Det indbefatter bla.
overnatningstur med løb/vandre eller, som I kommer til at høre mere om senere i dag,
Halsinoen. Vi værdsætter i bestyrelsen, at der kommer forslag. Jeg hører heldigvis også, at
der er interesse for at være en del af et vejledningsteam, når vi får gang i et nyt løbeforløb.
Det er uvurderligt og en kæmpe glæde, da det er en af mine kæpheste - at lave træning for
medlemmerne. Jeg er vild med det.
En stor tak til bestyrelsen for året 2021. Bettina, Jack, Vivian, Benny, Janni, Kenneth og for
en stor del af året (grundet Corona), også Flemming. Tak - for at I holdt sammen på LOMK i
denne pandemi tid. At I byder ind og er med til at dyrke LOMK fællesskabet.
Der kommer til at ske ændringer i bestyrelsessammensætning efter i dag. Vivian, sagde vi
tak til sidste år. Hun har dog fra sit arbejde i vores revisors firma kørt kassererposten i 2021.
Det er slut efter i dag.
Til sidst skal I vide, at jeg er glad og stolt over stadig at være en del af LOMK. Det er en de
bedste beslutninger, jeg har været en del af, i mit liv.
At være en del af LOMK fællesskabet er for mig unikt og relevant. TAK, for ordet.
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