NCC generalforsamling 05/11 – 2007
Referat 6. nov. 2007:

 Uddeling af medaljer og pokaler
 Generalforsamling


Valg af dirigent:

Kim Schou og Anny Hansen (ingen fra forsamlingen

ønskede at modtage valg).



Formandens beretning:(foreligger skriftligt) godkendt



herunder udvalgenes beretninger

– aktivitetsudvalg(Kim

W. og Anny) Kim W. fremlagde beretning.

Aktiviteterne evalueres på ryttermødet i februar 2008.
–

blad-udvalg

(Kim S., Anne Nic., Birger Tørnblad og Arne Larsen)

Kim Schou fremlagde beretning. Anne er ikke med i udvalget, men vil
fortsat være med til at dele bladene ud.
–

(fest-udvalg)

vælges ikke på generalforsamlingen. Kim S., Jens

Trentemøller og Jørn Hansen arrangerer festen 25. okt. 2008.
–

sponsor-udvalg: (Anne Nicolaisen)

2007 udløber de 3-årige aftaler

med klubbens tøjsponsorer. Anne har lavet foreløbige aftaler for 2008 –
2010. Anny sørger for at få udfyldt og underskrevet sponsorkontrakterne,
der skal sendes til DCUs sponsorudvalg for at blive gentegnet. Vedr.
cykelbukser: se under punktet eventuelt.

Kassererens beretning:



regnskab uddelt og gennemgået –

godkendt.

Indkomne forslag: bestyrelsen havde ikke modtaget forslag
 Valg af bestyrelse
- formand (vælges for to år på lige årstal)
- kasserer (vælges for to år på ulige årstal) –

på valg Kim Schou, der

havde meddelt, at han ønskede ikke genvalg i 2007. Jan Johansson blev
valgt til kasserer for en 2-årig periode.

- medlemmer:

Karin Nielsen: genvalgt, Johnny Jørgensen: genvalgt,

Peter Kristensen: genvalgt

- Udvalg: aktivitetsudvalg: Kim Westen og Johnny Jørgensen
bladudvalg: Birger Tørnblad, Kim Schou og
Arne Larsen (tegner annoncer)

Sponsorudvalg: Anne Nicolaisen


Rytterrepræsentant:

(vælges

licensrytterne). Kim Westen genvalgt.

på

generalforsamlingen

af

 Revisor:

Jess Petersen havde meddelt, at han ønskede ikke at modtage

genvalg. Klaus Balch Sørensen blev valgt til revisor.

 Eventuelt
Salg af klubtøj: Anne Nicolaisen har i en årrække forestået salg af klubtøj til
medlemmerne dels fra ”hi Fi” på Torvet dels fra privatadressen i Rugvænget.
Grundet ændrede åbningstider i ”hi Fi” blev det efter aftale med Anne overladt til
bestyrelsen at finde et egnet sted, hvorfra salg af klubtøj fremover kan foregå.
TAK til Anne for arbejdet med at sælge tøjet, holde styr på lageret og afregne med
kassereren!
Cykelbukser/indlæg i cykelbukser: er en ”meget personlig sag”, hvorfor det er
meget vanskeligt at finde klubbukser med et indlæg, der behager alles bagdele!!!
Forskellige løsninger blev foreslået:
cykelbukser efter eget valg med sponsorlogo påtrykt
nuværende klubbukser med indlæg efter eget valg ud fra tre slags bukseindlæg,
som Anne har på prøve pt.
Det overlades til bestyrelsen at arbejde videre med opgaven.
I MTB vintercup starter rytterne med et tidshandicap afhængig af hjemkomsttiden.
Kim Westen forklarede, hvorledes denne tidsforskel udregnes.

Inden jul udsendes et Nyhedsbrev med oplysninger bl.a. om ”Nytårsmotionsløb +
MTB-løb” søndag den 6. jan. 2008 og om ”Traveturen” gennemføres i en ny form.
For referat Anny

