
 GENERALFORSAMLING i NCC  
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling 

 

                       mandag den 24. oktober 2016 
               kl. 19 i Falckvænget nr. 1 

 

                    Dagsorden iflg. vedtægterne, 

                 der kan læses på www.nakskov-cc. 

  
1. Valg af dirigent - Anny Hansen 

fremmøde: 13 medlemmer 
 

2. Formandens beretning - Anny Hansen  
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) Johnny Jørgensen - se medlemssiden 
 

4. Indkomne forslag - skal være formanden / bestyrelsen i hænde senest mandag den   

    17. oktober 2016.  klubtøj fra 2018:  Kikke og Kim Westen  -- NCCs bestyrelse 

Indkomne forslag: 

vedrørende klubtøj fra 2018: 
 Kontingent forhøjelse og så får alle en kortærmet  og en langærmet bluse som en del af kontingentet, når 

vi får nyt tøj, der ikke er sponsor reklamer på. 

Vores klub kontingent er faktisk ret billigt i forhold til andre sportsklubbers. 

Hilsen Kim og Kikke 

         Forslaget blev forkastet. Begrundelse: generalforsamlingen er imod kontingentforhøjelse. 
 

 NCCs bestyrelse: klubtøj i nuværende design UDEN sponsorer fra 2018 gældende i 5 år. 

Indføres "så småt" fra 2017. 

*Indmeldelsesgebyr + tøjgebebyr, der fastsættes af bestyrelsen.  

Efterfølgende år er kontingentet 200 kr. 

*kun én gang om året. 

Forslaget blev forkastet. Begrundelse: generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at arbejde videre med 

forslaget og komme med en tydelig definition af "indmeldelsesgebyr" og "tøjgebyr". 

Fremlægges på Ryttermødet mandag den 6. februar 2017. 

 
 

 
5. Valg af bestyrelse           

 Formand vælges for 2 år ad gangen på lige årstal: Anny Hansen på valg: genvalg   
 Kasserer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal - Johnny Jørgensen  ikke på 

valg. Lone Lund gav tilsagn om at overtage kassererposten og blev valgt til 
kasserer for 1 år. 

 
 

24/10  2016 

kl. 19.00 

 



 
 Valg  bestyrelsesmedlemmer (det antal bestyrelsen finder passende):     

*2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal   
Johnny Jørgensen  på valg. Lone Lund blev valgt til kasserer og Johnny Jørgensen 

blev valgt til bestyrelsesmedlem, hvilket generalforsamlingen godkendte. 
Kim Westen  på valg. 

    og 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år - Peter Kristensen   

    ikke på valg  --  Rasmus Petersen 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 - OK 

 Hjemmesiden: Kim Schou  
 

6. Valg af rytterrepræsentant -  på valg  Rasmus Petersen - Mads Christensen valgt 
  

7. Valg af revisor - på valg Lone Lund valgt til kasserer. Kim Schou valgt til revisor. 
 

8. Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages) 
 

pv. bestyrelsen Anny Hansen 

     


