NCC GENERALFORSAMLING 2015
mandag den 26. oktober 2015 kl. 19 i Falckvænget 1
beretninger
Aktivitetsudvalget:(Johnny Jørgensen, Kim Westen og Anny Hansen)
Klubben har rigtig mange - måske for mange - aktiviteter for medlemmerne gennem hele
året:
- Der er fællestræning tirsdag og torsdag aften fra Aktiv EL med holdkaptajner og om
formiddagen fra Aldi uden holdkaptajner.
- lørdag og søndag uden holdkaptajner samt i vinterhalvåret lørdag/MTB og søndag/racer mht. fællestræning skal man huske at orientere sig på NCCs hjemmeside
- Der er indledningsløb arrangeret på skift af LFCK og NCC. LFCK her i 2015.
Distrikt Sjælland har endnu ikke kunne lave terminsplan for 2016, vi har dog fået oplyst, at
Indledningsløbene bliver den 26. og 27. marts 2016, så NCC holder nok Indledningsløb
lørdag den 26. marts 2016 - påske lørdag - eller 2. påskedag 28. marts 2016 eller evt.
lørdag den 2. april 2016??
- Der er mesterskaber: klubmesterskab i ES i Vindeby og SS i Bakkerne i juni og LF
Mesterskaber: i SS fra Assertstrupbakken aug.– i 2016 kører NCC LFM i enkeltstart.
Dato og startsted besluttes på Ryttermødet.
- Der er rekordforsøg lige fra 10 km. og 20 km. til 100 km. på 10 km-ruten fra
Keldsløkkevej for medlemmer, der synes det er sjovt.
- Der er Stjerneløb fra Asserstrupbakken. - AFLYST - skal det køres i 2016? besluttes på
Ryttermødet
- Diplomkørsel (landsdækkende enkeltstart på 30 km.) - tirsdag den 4. august i 2015 i
SKYBRUD - i 2016 tirsdag den 9. august. Pokalkørselvar en god oplevelse. På
Ryttermødet enige om, at vi skulle prøve med 4 fællestræninger: apr. - maj - aug. og
sept. 2015 - skal vi evaluere på Ryttermødet i februar 2016
- Nytårsløb/MTB søndag den 10. jan. 2016 ( De fede må svede med gang, løb og en
MTB-rute søndag den 17. jan. 2016)
- Der er MTB-cup – nu med etaper i Nykøbing(2), Maribo(2), Rødby, Nr. Vedby og Systofte
grusgrave, Vordingborg og Nakskov - som mange ryttere deltager i. Afslutningen på MTB
cup lørdag den 7. marts 2015 bliver på Lienlund. ALT for mange - i 2015-16 er der 7
etaper med afslutning på Lienlund lø. 27. feb. 2016
- Åbent løb 2015 lørdag den 30. maj som POSTCUP es for A kl. og es for øvrige klasser med
start og mål ved Cirkuspladsen. Et arrangement vi fik meget ros for. TAK TIL DE MANGE
HJÆLPERE. I 2016 er åbent løb lørdag den 21. maj køres som SM i es - Nakskov 750
år
- Lollandsløbet 2015 har vi - Lions og NCC - endnu ikke afsluttet. I 2015 har vi ikke haft et
egentlig program men brugt annoncen om Lollandsløbet og efterfølgende takket
annoncørerne i en annonce - det virkede bedre end det tidligere program.
- dato for 2016 søndag den 14. august på Lienlund
-

MTB-bane ved Apotekervej: følg med i klubbladet og på hjemmesiden - Palle Rasmussen
og Johnny Jørgensen arbejder sammen med Naturstyrelsen og Park & Vej Lolland kommune.

- Fritidsfestival - NCC ikke deltaget
- Nakskov på Hjul ingen deltagelse fra NCC - NCCs deltagelse i arrangementerne
tages op på Ryttermødet
- Anne spinning
- klubfesten den 24. okt. 2015 var en succes. Tak til klubfestudvalget 2015.
- Stjerneløb og 1 time + 1 omg. - AFLYST - DER ER MANGE STORE MOTIONSLØB
På Ryttermødet skal vi finde ud af / beslutte, om det er arrangementer, der skal
droppes i 2016.
For referat Anny

