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Ebbe Helmer Nielsen, der døde 27. januar 2008, blev mindet.
Valg af dirigent: Kim Schou
Formandens beretning: Anny Hansen(beretningen foreligger skriftligt) godkendt
Der blev bl.a. omtalt:
Medlemsopgørelse til DIF pr. 1. okt. 2008: 145 medlemmer.
Sildetur(Jan Hansen) og MTB vintercup (Kim Westen og Johnny Jørgensen), to nye
arrangementer i 2008, har været en stor succes.
TAK til alle hjælperne ved de mange forskellige aktiviteter i NCC med håbet om, at endnu
flere NCC-ere tilbyder at hjælpe til ved klubbens aktiviteter til glæde for alle klubbens
medlemmer.
I 2009 skal vi bl.a. begynde at finde nye sponsorer (kontrakter udløber 2010) og design til
klubtøjet – fejre NCCs 40 års jubilæum 1.dec. 2009 - planlægge den kommende sæson på
Ryttermødet den 2. februar 2009.
herunder udvalgenes beretninger
Aktivitetsudvalg (Kim Westen og Johnny Jørgensen): Kim omtalte MTB-cuppen samt
opfordrede til at komme med forslag vedr. evt. ændringer af klubbens arrangementer i 2009.
Bladudvalg & hjemmesiden (Kim Schou, Anne Nicolaisen, Arne Larsen): Kim S. klubbladet
udkommer 3 gange om året, desuden udsendes et Nyhedsbrev i december. Kim S.
opfordrede til at komme med indlæg klubbladet om emner med interesse for medlemmerne.
Sponsorudvalg: ????
Kassererens beretning: Jan Johansson: regnskab uddelt og gennemgået – godkendt.
Der blev bl.a. omtalt nyanskaffelser som 6 stk. paraplyskilte ”Giv agt cykelløb”, højttaleranlæg
og investering i chip (som bruges ved hjemtagning i konkurrenceløb) til udlejning til
licensryttere.
Indkomne forslag: forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse med 25 kr. til 200 kr.
om året med begrundelse i det forestående 40 års jubilæum og alm. prisstigninger. Forslaget
blev vedtaget med opfordring til at oprette en jubilæumskonto frem til 50 års jubilæet i 2019.
Valg til bestyrelse:
Formand: genvalgt Anny Hansen
Kasserer: ikke på valg Jan Johansson
Bestyrelsesmedlemmer: genvalgt Johnny Jørgensen, Karin Nielsen og Peter Kristensen
Valg af rytterrepræsentant: genvalgt Kim Westen
Valg af revisor: genvalgt Klaus Balch Sørensen

Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages):
- opfordring fra Lars Krygermeier om at få en gæsterytter, der kan fortælle om
træningsformer, træningsforslag og kost og evt. sluttede dagen af med en fælles
cykeltur.
- opfordring fra børne- & ungdomsrytterne om at ”køre go-kart” i stedet for ”Lalandiaturen”, der er i stedet for klubfest (voksenfest)
- tilbud om førstehjælpskursus: kan afvikles med max 16 og min. 12 deltagere over 12
timer fordelt på 4 gange á 3 timer eller 3 gange á 4 timer på hverdagsaftener i jan. –
feb. – marts. Pris 125 kr. (klubben betaler) – Folkekurser med tilskud fra Staten.
- prøvetimer på Ballerup Super Arena: måske mulighed i foråret – Johnny Jørgensen
Der arbejdes videre med ovennævnte opfordringer.


Tak for god og positiv generalforsamling – for referat Anny

