NCC GENERALFORSAMLING 2016
mandag den 24. oktober 20165 kl. 19 i Falckvænget 1
beretninger udvalg
Aktivitetsudvalget:(Johnny Jørgensen, Kim Westen og Anny Hansen)
hvor der bl.a. blev omtalt:
- fællestræning tirsdag og torsdag aften fra Aktiv EL med holdkaptajner. John Zajak og
Kim Schou har meddelt, at de stopper som holdkaptajner for rødt hold efter 2016.
- indledningsløb arrangeret på skift af LFCK og NCC. NCC her i 2016.
- klubmesterskaber: klubmesterskab i ES i Vindeby og SS i Bakkerne. Ved begge løb blev
NCCs tidtagningsanlæg benyttet.
- LF Mesterskab i enkeltstart fra Birket skole
- rekordforsøg lige fra 10 km. og 20 km. til 100 km. på 10 km-ruten fra Keldsløkkevej for
medlemmer, der synes det er sjovt.
- Stjerneløb fra Asserstrupbakken. - AFLYST - ingen ryttere tilmeldt - ingen hjælpere
- Diplomkørsel (landsdækkende enkeltstart på 30 km.) - tirsdag den 9. august i 2016
- Klubture til Langeland og Møn arrangeret af Ove Christensen
- Nytårsløb søndag den 10. jan. 2016 med gang - løb og MTB-løb
- MTB-cup – nu med etaper i Nykøbing(2), Maribo(2), Rødby(1) og Nakskov(2) - som mange
ryttere deltager i.
- Åbent løb 2016 lørdag den 21. maj som SM i es - Nakskov 750 år med start og mål ved
Cirkuspladsen. Et arrangement vi fik meget ros for. TAK TIL DE MANGE HJÆLPERE.
- Lollandsløbet 2016 har vi - Lions og NCC - endnu ikke afsluttet. I 2016 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.
- Der skal være tilsagn fra NCC-hjælpere, før NCC deltager i Lollandsløbet 2017!!
-

MTB-bane ved Apotekervej: en arbejdsgruppe på omkr.10 mand med en styregruppe på 4
- 5 mand arbejder sammen med Naturstyrelsen. Orientering fra styregruppen.
for beretning Anny
Udvalg, klubblad og hjemmeside: (Kim Westen og Kim Schou)
3 klubblade i løbet af året – som kun mangler lidt flere indlæg fra medlemmerne, gerne i
form af beskrivelse af cykeloplevelser, til glæde for andre af klubbens medlemmer.
Hjemmesiden opdateres løbende. / Kim Schou

