Generalforsamling d. 28-10-19
Huset kl. 19.00
Referat
1. Valg af dirigent
Kim Schou er valgt. Konstaterer at generalforsamling er lovlig indkaldt, da den har
været opslået i klubblad og på hjemmeside mindst 8 dage før.

2. Formands beretning –Arne Larsen
184 medlemmer, 16 nye medlemmer i år.
Oprydning i kælderlokale på Lienlund. Har overtaget lokale fra dykkerklubben, nye
lokale bliver malet, dernæst indrettet, nye låse så nøgler bliver ens.
Indkøbt trailer og garage til at opbevare traileren.
Damehold startet ved sæsonstart, efter sommerferie var der ikke høj aktivitet.
Den 2. november er der tur til Ballerup cykelarena.
MTB cup kører videre som hidtil.
Christian laver Påskecup.
Der var en del udfordringer med tilrettelæggelsen af Nordic Sugar løbet. Løbet blev
afviklet med succes.
Der er Sjællandsmesterskab i TT den 12. september 2020. Der var kun 2 af vore
egne deltagere. Efterfølgende blev afholdt spisning for hjælpere på Lienlund.
10 og 20 km TT blev afviklet med kun 10 deltagere.
Pokalløb og begge klubmesterskaber blev afviklet med mere end 20 deltagere.
LF mesterskab var der 44 deltagere.
Cykeltur til Femø blev aflyst.
100 km TT blev afviklet med succes.
I august måned var der tur til Hallandsåsen.
Lollandsløbet er genoplivet. Der var både cykelløb og løberute. 9 august 2020 er der
Lollandsløb.
Nakskov CC hjalp til ved Sydhavsøernes koncert. Det gav et pænt overskud.
Der har været 7 licensryttere i år.
Der er indført en ny procedure for nye medlemmer.
OK sponsor tilskud har givet et godt tilskud til klubkassen.
Der tilbydes kursus i trafikofficial, der er ønske om at der er flere der tager dette
kursus.
Vi har fået kr 30.000 fra foreningspuljen til at tiltrække nye medlemmer. Mange af
pengene bliver brugt på indkøb af cykler, som nye juniorer kan låne.
Det er undersøgt vedrørende en samarbejdsaftale med kommunen omkring
vedligeholdelse af MTB bane.
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Der afholdes 50 år jubilæum for klubbens medlemmer, samt naboklubber.
Beretning er godkendt.

Bladudvalg –Kim Schou og Kim Westen
Blad kører som sædvanligt. Annoncesalg er faldet.

Hjemmesiden –Kim Schou
Hjemmesiden kører videre som hidtil. Der er ønske om flere billeder på hjemmesiden.

3. Kassererens beretning (regnskab) –Lone Lund
Regnskab vedlagt. Kr 30.000 af egenkapitalen kommer fra DIF. Disse penge er
påhæftet betingelser Vi kan komme i en situation, hvor vi skal betale disse penge
tilbage.
Regnskab er godkendt med den betingelse af det fremgår at DIF er kreditor i forhold
til kr 30.000.

4. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet betales senest den 31. marts. Alle aktive medlemmer har adgang til
klubbens faciliteter og aktiviteter. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt.
Medlemmer der er i kontingentrestance og ikke har reageret på 2 rykkere betragtes
automatisk som udmeldt pr. 30/9 i samme år som kontingentrestancen er opstået.
Forslaget er vedtaget.

5. Valg af bestyrelse
Kasserer: Lone Lund modtager genvalg
2 -3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år.
Peter Kristensen modtager genvalg, er valgt
John Zajak modtager genvalg, er valgt
Lene Balzer er valgt.

5a. Valg til udvalg
Bladudvalg: Kim Westen og Kim Schou valgt
Hjemmesiden: Kim Schou valgt
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6. Valg af rytterrepræsentant
På valg Mads Christensen, valgt

7. Valg revisor
Kim Schou valgt

8. Eventuelt
Forslag om at udsende bilag forud for generalforsamling.

