Nakskov Cykle Club
Anny Hansen, Tornskadevej 241, 4900 Nakskov,

tlf. 54926421,

e-mail:annyhansen@mail.dk

REFERAT af generalforsamlingen 31. oktober 2005.
Valg af dirigent: ingen af de fremmødte ønskede at modtage valg. Kim S. og Anny varetog hvervet på
skift.
Fra bestyrelsens beretning: kan bl. a. nævnes
- LF Mesterskab 23/8-05 med pæn deltagelse fra LFCK og NCC
- ”Indledningsløb” 1. apr. 06 er NCC arrangør
- konkurrenceløb i Birket 24/4-05 fik ros af kommissærerne og rytterne
- konkurrenceløb i Birket 22/4-06 afvikles som Sjællandsk Mesterskab i enkeltstart evt. med
nyt start- og målområde
- sommercup 2005 evalueres på ryttermødet den 8/2-06 kl. 19 på Møllemarkskolen
- Lollandsløbet 2005 gav omkr. 16.000 kr. til hver af de to klubber Lions/NCC. Løbet afviklet
søndag den 20/8-06 med start/mål i Krøyers Gård. Frem til 2006 laves en fordeling af
arbejdsopgaverne mellem Lions og NCC. Arbejdsopgaverne beskrives og udliciteres til
klubbernes medlemmer.
- sportslige resultater: 17 licensryttere, der har kørt mange pæne placeringer hjem i
præmierækken og helt op på skamlen.
Mål for 2006: her kan bl.a. nævnes:
- opdeling og beskrivelse af arbejdsopgaverne i NCC og en begyndende fordeling af arbejdet i
bestyrelsen og blandt medlemmerne.
- Genetablering af fællestræningen fra skolegården på Møllemarkskolen. Ove Christensen,
Tommy Jensen og Poul Rasmussen laver et oplæg til ryttermødet

Udvalg:
- aktivitetsudvalg (Kim W. og Anny): sommercup evalueres på ryttermødet.
- bladudvalg (Kim S. – Anne N. og Hugo V.): Kim S. vil gerne aflastes – Birger Tørnblad afløser.
Anne N. vil gerne afløses mht. at tegne annoncer til klubbladet
Arne Larsen ”går i lære” hos
Anne.
- Sponsorudvalg (Kim Mikuta): sponsorer til klubtøj aktuelle to år endnu. OK benzin og NCC
arbejder sammen om fire arrangementer ved standeren på Bregnevej ved Fakta (Anny og
drengerytterne)
- Juniorteam Kim M. orienterede om 2005 og mål for 2006, hvor der er tre juniorryttere: Emil
Johansson, Mads Mikuta og Lasse Pedersen. Kasper Trentemøller skal køre i C klassen.
Kassererens beretning: regnskab blev omdelt og gennemgået – kan ses hos kassereren
Indkomne forslag: ingen.
Valg til bestyrelse:
- formand på lige år
- kasserer (på ulige år): Kim S. modtag genvalg for 2 år og stopper i 2007.
- Bestyrelsesmedlemmer: Johnny Jørgensen og Karin Nielsen nyvalgt, Peter K. genvalgt.
- Rytterrepræsentant: Kim W. genvalgt
- Revisor: Jess H. Petersen genvalgt
Tak til Gitte Hansen og Kiehn Christiansen, der valgte at stoppe deres arbejde i bestyrelsen.
Tak for en god og positiv generalforsamling med omkring 40 fremmødte på vegne af bestyrelsen Anny
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