GENERALFORSAMLING i NCC
mandag den 22. oktober 2018 kl.19
Kløvervænget 17i Gildesalen på bagsiden

22/10 2018
kl. 19.00

***Spisning - smørebrød - kl. 18
samt uddeling af pokaler og medaljer
***tilmelding til spisning SENEST torsdag den 18. oktober 2018
til Lone Lund på sms 51948011

Dagsorden iflg. vedtægterne, der kan læses på www.nakskov-cc.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning - Anny Hansen
herunder udvalgenes beretninger:
▪ Aktivitetsudvalget (Anny Hansen) beretning
▪ Bladudvalg (Kim S. og Kim Westen) beretning
▪ Hjemmesiden (Kim Schou)
▪ Sponsorudvalg (ad hoc) (klubtøj)
▪ (Festudvalg) vælges ikke på generalforsamlingen
3. Kassererens beretning (regnskab) Lone Lund
4. Indkomne forslag - skal være formanden / bestyrelsen i hænde
senest mandag den 15. oktober 2018.
• Partnerskabsaftale vedr. MTB-bane på Apotekerjorden i Krogsbølleskoven
(vedhæftet) Naturstyrelsen og ??
5. Valg af bestyrelse
❖ Formand vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.
Anny Hansen ønsker ikke genvalg.
❖ Kasserer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal - Lone Lund ikke på valg.
Stopper efter generalforsamlingen 2019.
❖ Valg bestyrelsesmedlemmer (det antal bestyrelsen finder passende):
*2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal
Johnny Jørgensen ønsker ikke genvalg - Jesper Hassenkam modtager ikke
valg/stopper.
og 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år:
Peter Kristensen og John Zajak ikke på valg.
* Iflg. vedtægterne skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen
for 2 år. Sker det ikke, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
5a. Valg til udvalg:
❖ Aktivitetsudvalg: medlemmer vælges, når der er behov for det
❖ Bladudvalg: Kim Westen og Kim Schou
❖ Hjemmesiden: Kim Schou
6. Valg af rytterrepræsentant - på valg Mads Christensen
7. Valg af revisor - på valg Kim Schou
8. Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages)
pva. bestyrelsen Anny Hansen

