NCC generalforsamling 2019
Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 19:00 i Huset, Blegen.

Formandens/bestyrelsens beretning.
I NCC er der nu 184 medlemmer, vi har fået slettet en del, der ikke havde indbetalt kontingent pr.
september 2019. I år har vi kunnet byde velkommen til 16 nye medlemmer. Vi har haft stor oprydning i
klublokalerne i Lienlund. Vi har sagt ja til at overtaget dykkerklubbens lokale i Lienlund. Lokalerne skal
sættes i stand, Vi får hjælp af Kompetencecenter Krogsbølle. Vi har købt en trailer med høj presenning og
lejet garage på Lavendelvej, til traileren og andet tungt materiale.
Til sæsonstarten, havde vi valgt at begynde med et rent damehold om tirsdagen. Jeg vil mene at det have
en positiv start, med 7-8 damer og nogle nye medlemmer, men inden sommerferien ebbede det desværre
stille ud.
De aktiviteter vi har haft i løbet af året, har forlangt de fleste været en succes. Nytårsløbet der havde vi
over 200 deltagere. I marts havde vi en tur til Ballerup Arena, det var så en god en oplevelse for
deltagerne, så jeg blev opfordret til at lave en tur mere i år, det er d. 2. november. MTB-Cuppen 2018/2019
havde 125 deltagere, og alle var enige om at der skulle køres igen her i 2019/2020 vinterhalvåret. Christian
satte en Påskecup op, det mener vi blev en succes. Med 52 deltagere over 3 dage. Nordic Suger Løbet,
havde vi store problemer med at få tilrettelagt, af flere årsager. Det lykkes til fulde at få løbet afviklet på en
helt ny rute, det kan kun ske alle de frivilliges meget store arbejde og rutine. Efter løbet var der stor
tilfredshed blandt de 179 ryttere. Det udmøntede sig i Distriktet bad os alt afholde Sjællands mesterskab i
2020 i September på samme rute, det bliver så d. 12. september og vi skal ud og finde en ny sponsor. Det
der var mest skuffende denne dag, var at kun 2 af vores 7 licens ryttere stillede til start. (Kåre skadet) Efter
løbet har jeg fået spørgsmålet og tænkt det selv, er det arbejdet værd. Vi inviterede hjælperne til spisning
og evaluering på Lienlund. Det blev der taget godt imod.
Til 10 og 20 km rekordforsøg, var der 10 deltagere, det er for lidt, måske er den tiden til at holde en pause
med dem, eller nytænkes. Pokalløb, og begge klubmesterskaber ligger deltager antallet midt i tyverne,
kunne godt ønske at flere der deltog. Grill og pølser var igen et godt tiltag. LF-mesterskabet i linjeløb havde
44 deltager, desværre ikke mange NCC ‘er. Vi har prøvet at lave en social tur til Femø, mange sagde det var
en god ide, men den måtte aflyses pga. ingen tilmeldte. I August havde vi en bustur til Hallandsåsen, vi var
20 deltagere der blev pakket godt sammen med alle cyklerne i bussen, af Flemming Funck. Jeg er helt
sikker på, at alle havde en fantastisk dag på en af de 2 ruter. 30 km Danmarksdiplom enkeltstart er også
afviklet med et tilfreds stillende deltager antal.
Lollandsløbet blev genoplivet i år, i samarbejde med LIONS Club Nakskov. Med 3 cykelruter og en løbe rute.
Der var 219 tilmeldte heraf 115 til cykelruterne. Jeg ved ikke hvordan vi skal få flere ud at køre. Have vi ikke
haft løbe ruterne, og det gode økonomiske resultat kr. 17.453,12, er jeg sikker, at vi ikke ville lave det igen.
Lions klub og Ekstraposten har lavet stort arbejde med sponsor aftaler og reklamer. Vi laver løbet igen d. 9.
august 2020.
Sammen med LIONS Club Nakskov, var vi tilstede ved Radio Sydhavsøernes koncert i Lienlund. Hvor vi stod
for udskænkningen i den ene bar. Alle leverede en flot indsat, havde en sjov og anderledes aften, og tjente
et flot beløb til klubben, kr. 14.396,22
Vi har i år haft 7 ryttere, der har indløst licens: C- Klassen Christian Petersen 38 point. D- Klassen Mads
Christensen 77 point og rykket op i C, Jan Juel Larsen 24 point, Kåre Gram 17 point, Jannik Jensen 0 point.

U15 Gustav Jensen 30 point. og Nicklas Jensen 49 point. De tanker jeg havde efter Nordic Sugar Løbet, blev
gjort til skamme sidst på sæsonen, med alle de flotte resultater der kom.
En meget stor tak til forældrene til de til 2 U15 ryttere, Gustav og Nicklas for deres fantastiske opbakning.
Men den største tak, skal Jannik Jensen have for sit store arbejde for dem begge.
Formiddagsholdet har lavet ture til Langeland, Fyn og Bornholm. Rigtige gode initiativer. Fremover vil
bestyrelsen lægge op til disse bliver slået op på hjemmeside/Facebook under NCC lidt tidligere, evt. kom
med i kalenderen. Således vil flere have muligheden for at se det.
Vores sponsorer skal have en stor tak. Det gælder dem der har annonceret i klubbladet, Lollandsløbet og
ikke at glemme OK-kort med kr. 24.620,02. det er meget flot. Stor tak til alle der har oprettet et OK-kort og
bruger det.
Vi har prøvet på at få DCU, til at oprette trafikofficial kursus her på Lolland. Det kunne ikke lade sig gøre. Vi
lavede efterfølgende et Facebook opslag, om der var nogle der ville tage et kursus i Brøndby. Margit
Krygermeier var den eneste der meldt sig, hun tager kurset d. 1. og 2. november, hvor klubben dækker
hendes omkostninger.
John vil fortælle lidt om DIF og DGI's foreningspulje, samt opstart af ungdoms arbejdet.

Sidste år på generalforsamlingen, blev der sagt nej til en partnerskabsaftale med naturstyrelsen, for MTBbanen i Krogsbølleskoven. Da vi her d. 5. oktober skulle holde MTB-cup derud, var banen holdt. Johnny fik
nogle medlemmer til at klargøre den, der blev taget kontakt til Aktivering Lolland kommune, om at slå
græsset. Da vi mener, at det er en skam at banen ikke bliver holdt vedlige. Har jeg undersøgt om vi kan
gøre noget ved banen, Jeg kontaktede Naturstyrelsen om vi kan lave en ny aftale, på andre vilkår end den
sidste. De siger de er villige til at lave en aftale, der er bedre end den sidste, bla. den måde sporet kan
bygges på. Bo har sagt ja til at stå for banen, sammen med nogle andre jeg har talt med. Jeg har kontaktet
Aktivering Lolland kommune, om de vil slå græsset 4-5 gange om året, og hvis der dukker andre opgaver
op.

1969 Nakskov Cykle Club 2019<
50 års klub jubilæum
Nakskov Cykle Club kan søndag d.1. december 2019 fejre sit 50 års klub jubilæum.
”det skal fejres”
derfor inviterer NCC’s bestyrelse til reception på lienlund. Vi slår dørene op mellem kl. 12 –
15, der vil blive budt på lidt til ganen og lidt at skylle med.
Håber i har tid til at kikke forbi.
Med venlig hilsen NCC’s bestyrelse.

