NCC generalforsamling 01/11 – 2010
Referat 4. nov. 2010:
 Uddeling af medaljer og pokaler: rigtig mange medaljer og pokaler
blev ikke delt ud.

 Generalforsamling
1. Valg af dirigent: John Heyn
2. Formandens beretning: Anny Hansen(beretningen foreligger skriftligt) godkendt.
Der blev bl.a. omtalt:
Medlemsopgørelse pr. 1. okt. 2010 viser, at vi er 167 medlemmer heraf 38 der er 60 år
eller derover. I den anden ende af skalaen er der 18 under 24 år. Glædeligt, at vi har
kunnet byde velkommen til mange nye medlemmer, såvel motionister, der træner fra
skolegården som drenge, der træner om eftermiddagen.
Åbent løb 2010 / Nordic Sugar løbet 29. maj 2010: ros fra ryttere og kommissærer for et
løb med styr på tingene takket være mange positive og hjælpsomme frivillige hjælpere.
Et lille overskud – underskud tidligere år – som følge af sponsorat fra Nordic Sugar og
ændrede startgebyrer og præmiepenge i distrikt Sjælland.
Åbent løb 2011 bliver DM i enkeltstart for Veteraner og enkeltstart for B&U-ryttere
lørdag den 18. juni.
Lollandsløbet 15. august 2010 arrangeret i samarbejde med Lions Club: ros til Johnny
Jørgensen og John Zajak for nye ruter og rastepladser (skal justeres lidt i 2011). Ærgerlig
”pølsehistorie”, som arrangørerne har lært af. Overskud til deling: omkr. 26.000 kr.
Lollandsløbet 2011 bliver søndag den 21. august.
Licensrytterne har i 2010 selv stået for tilmelding og betaling til løb via distrikternes
tilmeldingssystem med mulighed for at få startgebyret refunderet. Distrikt Sjællands forsøg
med forhøjede startgebyrer i alle klasser og justering af pengepræmier har ikke været
tilfredsstillende i Veteranklasserne, hvor pengepræmier er erstattet af blomster til nr. 1, 2 og
3, da det sociale samvær, mens rytterne venter på præmieoverrækkelsen, er forsvundet.
Status på klubtøj fra 2011: bestyrelsen har valgt tøj fra Extreme ud fra rytternes mening på
prøveaftenen og design stort set som det nuværende ud fra mange medlemmers udsagn
om det nuværende design. Leif Møller vil sammen med medlemmer, der ønsker et andet
design, komme med oplæg til nyt design i løbet af november 2010.
Styrt i forbindelse med fællestræningen og dermed ødelagte cykler har bevirket, at der
arrangeres en rytteraften om cykelforsikringer. Jens Trentemøller, John Heyn og Kurt
Nicolaisen kommer med en orientering /oplæg på ryttermødet onsdag den 2. februar
2011.
Drengerytterne: der mangler træner til drengene på 14 – 16 år. Det årlige arrangement
for drengene f.eks. race på gokartbanen i Rødby, arbejder Mathis og Joachim på. Der
skal en voksen leder med!
Tak til:
- Medlemmer og forældre for hjælp til at gennemføre klubarbejdet – uden det frivillige
arbejde har vi ikke en klub!
- Annoncører og sponsorer samt pressen.
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Aktivitetsudvalgets beretning: Johnny Jørgensen – beretningen godkendt
Der blev bl.a. omtalt:
- Fællestræning tirsdag & torsdag – nyt tiltag pr. 1. okt. 2010 fællestræning ti. & to. kl. 13
fra Møllemarkskolen
- Rekordforsøg, mesterskaber (klub- og LF Mesterskaber), Sommercup og MTB-cup.
- Forespørgsel: hvilke aktiviteter skal på aktivitetslisten? – Kan nogle af dem evt.
droppes?
Tages op på ryttermødet.
Det er bestyrelsens intention, at disse aktiviteter kan afvikles af NCCs medlemmer i lighed
med sommercup og MTB-cup, hvor hjælpere sættes på et arrangement og kan man ikke
hjælpe til det pågældende arrangement, må man selv finde en afløser.
Det er svært at få timer på Ballerup Super Arena i 2011 – måske en aften fra kl. 20 – 22.
Beretning klubbladet & hjemmesiden: skrevet af Kim Schou – aflagt af Anny
 Klubblad: Kim Westen og Kim Schou fik kontakt med nye annoncører, da flere tidligere
annoncører har meldt fra. Klubbladet udkom i marts – juni og oktober 2010. Tak til
medlemmer for indlæg til klubbladet. Kim W. og Kim S. fortsætter med klubblad og
annoncer i 2011.
 Hjemmesiden: bliver løbende og hele tiden ajourført for hurtigt at kunne komme med
aktuelle nyheder. Det fortsættes i 2011.
Tak til Kim Western og Kim Schou.
Beretningerne blev godkendt.

3. Kassererens beretning: Jan Johansson kommenterede det uddelte regnskab, revideret
12. okt. 2010 af revisor Klaus Balch Sørensen. Regnskabet kan ses hos kassereren.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag – ingen
5. Valg af bestyrelse
 Formand – Anny Hansen – genvalgt
 Kasserer – Jan Johansson – ikke på valg
 Bestyrelsesmedlemmer – Johnny Jørgensen, Kim Westen og Peter Kristensen
genvalgt. Nyvalgt for 1 år Tommy Jensen.
I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer blev det besluttet at sende forslag om
vedtægtsændringer til generalforsamlingen i 2011 gående på, at 2 – 3 medlemmer
vælges for 1 år (vælges fremover på lige årstal) og 2 - 3 medlemmer vælges for 2 år
(vælges fremover på ulige årstal)
6. Valg af rytterrepræsentant: Joachim Heyn
7. Valg af revisor: Klaus Balch Sørensen genvalgt
For referat Anny Hansen
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