GENERALFORSAMLING i NCC
Der indkaldes hermed til generalforsamling
mandag den 14. november 2011
kl. 19 i Falckvænget nr. 1
14/11 2011
kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne,
der kan læses på www.nakskov-cc.dk

1. Valg af dirigent – Kim Schou
2. Formandens beretning: hvor der bl.a. blev nævnt at
- NCC pt. har 170 medlemmer
- Ryttere indmeldt i august og september 2011 betaler kontingent
fra 2012
- Nordic Sugar-løbet 2011(åbent løb) blev kørt som DM es for
Veteraner og es for B&U. Ros fra kommissærer og ryttere til de
frivillige hjælpere. Dato for åbent løb 2012 er lørdag den 2. juni.
- Lollandsløbet 2011 (motionscykelløb) blev afviklet for 12. gang i
samarbejde med Lions Club Nakskov. Ros fra deltagerne til
rutefolkene John Zajak og Johnny Jørgensen for gode ruter med
god skiltning samt til rastepladsfolkene for god service. Dato for
Lollandsløbet 2012 er søndag den 19. august
- Licensrytterne har i 2011 selv stået for tilmelding og betaling til
cykelløb. Ud fra ansøgning fra rytterne er startgebyr blevet
refunderet.
- Nyt klubtøj fra 2012 er ved at være en realitet: design og
sponsortryk på trøjen er godkendt og sponsorkontrakter er
underskrevet af sponsorerne og efterfølgende er begge dele
godkendt af DCUs kontraktudvalg.
- OK og NCC siden 2003 har arbejdet sammen mht. at tegne OK
Benzinkort. I 2011 har NCC fået udbetalt 10.588 kr.
herunder udvalgenes beretninger:
 Aktivitetsudvalget (Kim Westen, Johnny Jørgensen) beretning, at
- Indledningsløbet, der på skift arrangeres af NCC og LFCK, i 2012
køres lørdag den 31. marts med NCC som arrangør.
- Lolland-Falster Mesterskab 2012 i ES arrangeres af NCC og i SS
arrangeres af LFCK
- Diplomkørsel – landsdækkende motions-enkeltstart over 30 km.
– køres tirsdag den 7. august 2012
- Nytårsløbet 2012 (løbeløb og MTB-løb) afvikles søndag den 8.
jan. med start på Lienlund

-

Ryttermødet, hvor klubbens aktiviteter planlægges, holdes
onsdag den 1. februar 2012
 Bladudvalg/hjemmesiden (Kim S. og Kim Westen) Kim S. fremlægger
beretning
- Til trods for krise i handelslivet har vi formået i 2011 at få solgt
annoncer til klubbladet i samme niveau som tidligere år.
- Klubbladet er udkommet i 3 eksemplarer, hhv. marts, juli og
oktober – med gode indlæg fra medlemmer samt div. relevant
stof. Fremover kan man som medlem fravælge fysisk klubblad og
i stedet læse via hjemmesiden og så få klubbladet i farve.
- Hjemmesiden har kørt som tidligere, med aktuelle justeringer
henover året. Generalforsamlingen opfordres til at komme med
ideer til fremtidig ændringer.
 Sponsorudvalg (ad hoc)
 (Festudvalg) vælges ikke på generalforsamlingen
3. Kassererens beretning (regnskab) – kassereren kommenterede det
uddelte regnskab. Det reviderede regnskab blev godkendt.
4. Indkomne forslag: *forslag fra generalforsamlingen 2010
Forslaget vedtaget.
5. Valg af bestyrelse
 Formand vælges for 2 år ad gangen på lige årstal
 Kasserer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal: Jan
Johansson på valg – modtager ikke genvalg.
Kommende kasserer- John Heyn valgt
 Valg af 2 – 6 bestyrelsesmedlemmer *(det antal bestyrelsen
finder passende): på valg Johnny Jørgensen, Peter Kristensen,
Kim Westen og Tommy Jensen.
Johnny Jørgensen og Tommy Jensen valgt for 1 år – på valg i
2012.
Kim Westen og Peter Kristensen valgt for to år – på valg i 2013.
5a. Valg til udvalg:
 Aktivitetsudvalg: Johnny Jørgensen og Kim Westen
 Bladudvalg: Kim Westen og Kim Schou
 Hjemmesiden: Kim Schou
6. Valg af rytterrepræsentant. På valg Joachim Heyn - genvalgt
7. Valg af revisor. På valg Klaus Balch Sørensen - genvalgt
8. Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages)
Generalforsamlingen 2010 vedtog at fremsende ændringsforslag til
punktet ”valg af 2 – 6 bestyrelsesmedlemmer”.
Ændringsforslag: 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen
på lige år og 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år.

