GENERALFORSAMLING i NCC
mandag den 22. oktober 2018 kl.19
Kløvervænget 17i Gildesalen på bagsiden

***Spisning - smørebrød - kl. 18
samt uddeling af pokaler og medaljer
***tilmelding til spisning SENEST torsdag den 18. oktober 2018
til Lone Lund på sms 51948011
*Tilmeldt 16 + 7 fra bestyrelsen. Afbud fra 2. 1 deltager mødt kl. 19
22/10 2018
kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne, der kan læses på www.nakskov-cc.
1. Valg af dirigent. Henrik Petersen valgt.
Referent: Kikke Westen.
2. Formandens beretning - Anny Hansen - beretningen godkendt
herunder udvalgenes beretninger:
▪ Aktivitetsudvalget (Anny Hansen) beretning
▪ Bladudvalg (Kim S. og Kim Westen) beretning
▪ Hjemmesiden (Kim Schou)
▪ Sponsorudvalg (ad hoc) (klubtøj)
▪ (Festudvalg) vælges ikke på generalforsamlingen
3. Kassererens beretning (regnskab) Lone Lund Regnskabet godkendt og underskrevet af revisor Kim Schou - kasserer Lone Lund
og formand Anny Hansen.
4. Indkomne forslag - skal være formanden / bestyrelsen i hænde
senest mandag den 15. oktober 2018.
• Partnerskabsaftale vedr. MTB-bane på Apotekerjorden i Krogsbølleskoven
(vedhæftet) Naturstyrelsen og Nakskov Cykle Club.
Generalforsamlingen besluttede, at NCC ikke ser sig i stand til at opfylde
forpligtelserne i "Partnerskabsaftalen" og underskriver derfor ikke aftalen.
Naturstyrelsen orienteres.
5. Valg af bestyrelse
❖ Formand vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.
Anny Hansen ønsker ikke genvalg.
Det var ikke muligt at finde en afløser til formandsposten, hvorfor det blev
besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling mandag den
19. november 2018 kl. 19. Afholdes i "Huset", Blegen 4, Nakskov
❖ Kasserer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal - Lone Lund ikke på valg.
Stopper efter generalforsamlingen 2019.
❖ Valg bestyrelsesmedlemmer (det antal bestyrelsen finder passende):
*2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal
Valgt Tommy Jensen og Kåre Kvisgaard Gram.
Tak til Johnny Jørgensen og Jesper Hassenkam.
og 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år:
Peter Kristensen og John Zajak ikke på valg.
* Iflg. vedtægterne skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen
for 2 år. Sker det ikke, skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.

5a. Valg til udvalg:
❖ Aktivitetsudvalg: medlemmer vælges, når der er behov for det
❖ Bladudvalg: Kim Westen og Kim Schou - genvalg
❖ Hjemmesiden: Kim Schou - genvalg
6. Valg af rytterrepræsentant - på valg Mads Christensen - genvalg
7. Valg af revisor - på valg Kim Schou - genvalg
8. Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages)
- klubtøj med sponsortryk: licensrytterne v. Christian Petersen nævnte, at det
ville være godt, hvis der kunne komme penge ind til at dække udgifterne i
forbindelse med cykelløb ved at have sponsorer til/på klubtøj/cykeltøj til brug ved
konkurrencecykling. Licensrytterne har brug for mere end ét sæt cykeltøj, da det
slides meget på en sæson.
God idé, som licensrytterne arbejder videre med.
Det officielle klubtøj er det nuværende klubtøj uden sponsorer.
Det er et ønske fra flere ryttere at have et sæt overtrækstøj / en træningsdragt
med NCC logo til at tage på efter løb eller ved NCC-arrangemenmter.
Mads Christemnsen og Jesper Hassenkam undersøger muligheder og priser.
Lollandsløbet 2019 - omtalt i formandens beretning Lions Club v/Henrik Petersen vil være med til at genoplive løbet evt. med et
motionscykelløb på de kendte ruter og et motionsløb/løbeløb på Ringstien.
Extra Posten v/Henrik Petersen vil gå med som arrangør og evt. sposor.
Henrik Petersen og Anny Hansen for at finde mulig dato og komme med oplæg til
klubberne.
OBS. på tidtagning med chip ved løb og cykelløb!
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.50
pa. bestyrelsen Anny Hansen

