NCC generalforsamling 26/10 – 2009
Referat 29. nov. 2009:
 Uddeling af medaljer og pokaler
 Generalforsamling



Valg af dirigent: Kim Schou
Formandens beretning:
Anny Hansen(beretningen foreligger skriftligt) godkendt.
Der blev bl.a. omtalt:
Medlemsopgørelse til DIF pr. 1. okt. 2009 viser, at vi er 154 medlemmer heraf 33 der er 60
år eller derover. I den anden ende af skalaen er der 15 under 24 år. Glædeligt, at vi har
kunnet byde velkommen til mange nye medlemmer.
TAK til alle hjælperne ved de mange forskellige aktiviteter i NCC med håbet om, at endnu
flere NCC-ere tilbyder at hjælpe til ved klubbens aktiviteter til glæde for alle klubbens
medlemmer.
I NCC har vi et højt aktivitetsniveau, hvilket er meget positivt. Det kræver også mange
hjælpere til de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen /Johnny og jeg er ved at klare den første del
af opgaven, nemlig at lave en liste / et katalog med de ting, der skal bruges hjælpere til. Den
kommer med NYHEDSBREVET ud til op til jul. Man kunne så f.eks. melde sig som ansvarlig
for et rutehold ved Lollandsløbet 2010 eller til at hjælpe med borddækning til Sildeturen.
Klubtøj: (Jan Petersen og Peter Storgd. Kristensen) arbejder på at finde klubtøj til brug fra
2011. De nuværende kontrakter udløber i 2010. Sebastians mor, Heidi kan være behjælpelig
med kontakt til sponsorer på klubtøjet.
Dato for åbent løb(NCCs konkurrenceløb) lørdag den 29. maj 2010.
Dato for Lollandsløbet (Lions Clubs og NCCs motionsløb) søndag den 15. august 2010.
Fællestræning fra Møllemarkskolen i 2009: ”blåt hold” har fungeret godt – ”grønt hold” har
haft få ryttere – ”gult hold” har haft rigtig mange ryttere – ”rødt hold” ros fra deltager: godt hold
med ligeværdige (i styrke) ryttere.
NCC skal være mere synlig, bl.a. i pressen og f.eks. lave Medaljeløb for børn og unge!



herunder udvalgenes beretninger
Aktivitetsudvalg (Kim Westen og Johnny Jørgensen): Kim omtalte klubbens arrangementer i 2009
samt MTB-cup 2009 – 2010. Forslag om afslutning efter sidste etape af Sommercup (i lighed
med MTB-cup) drøftes på Ryttermødet 3. feb. 2010.
Johnny har søgt og fået timer i Ballerup Super Arena søndag den 8. nov. 09 kl. 13 – 15. Otte
ryttere har taget mod tilbudet. Johnny har efterfølgende søgt om timer i 2010.
Bladudvalg & hjemmesiden (Kim Schou, Arne Larsen): Kim S.: klubbladet udkommer 3 gange
om året, desuden udsendes et Nyhedsbrev i december. Rigtig mange medlemmer havde
indlæg i oktober-nummeret, hvilket gav et godt/spændende blad at læse.
Arne Larsen har meddelt, at han ikke kan afse tid til at tegne annoncer til klubbladet. Tak til
Arne for via annoncerne at skaffe penge til NCCs børne- og ungdomsarbejde. Arnes afløser
blev ikke fundet/valgt på generalforsamlingen.





Kassererens beretning: Jan Johansson kommenterede det uddelte regnskab, der blev
godkendt. Revideret den 12. okt. 2009.
Indkomne forslag: ingen
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Valg til bestyrelse:
Formand: ikke på valg Anny Hansen
Kasserer: valgt Jan Johansson
Bestyrelsesmedlemmer: genvalgt Johnny Jørgensen, Peter Kristensen
Nyvalgt: Kim Westen, der samtidig er rytterrepræsentant. I løbet af 2010 skal det vurderes, om
de to poster kan ”forenes” og bestyrelsen skal kigge på vedtægterne.
Tak til Karin Nielsen, der ikke ønskede genvalg
 Valg af rytterrepræsentant: genvalgt Kim Westen (se valg til bestyrelsen)
 Valg af revisor: genvalgt Klaus Balch Sørensen


Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages):
Husk at bestille /afbestille og betale – 135 kr. - cykelmagasinet Cykel-Motion
Danmark 2010 senest 17. nov. 2009.
Peter havde medbragt prøver på klubtøj fra Xtreme. Prøvekasse med klubtøj
(modeller, størrelser mv.) kan bestilles til en klubaften.
Tilbud om førstehjælpskursus: kan afvikles med max 16 og min. 12 deltagere over
12 timer fordelt på 4 gange á 3 timer på hverdagsaftener kl. 18.30 – 21.30 i jan. –
feb. – marts. Pris 125 kr. (klubben betaler) – Folkekurser med tilskud fra Staten.
Efterfølgende er nedennævnte datoer aftalt med Britta Mortensen, der står for
kurset:
onsdag den 27. januar 2010 - onsdag den 10.februar 2010 – onsdag den 24.
februar 2010 og onsdag den 3. marts 2010. E-mail med indbydelse og tilmelding
sendes ud. Sted oplyses senere.

Tak for en god og positiv generalforsamling – for referat Anny
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