GENERALFORSAMLING i NCC
Der indkaldes hermed til generalforsamlng
mandag den 26. oktober 2015
kl. 19 i Falckvænget nr. 1
26/10 2015
kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne,
der kan læses på www.nakskov-cc.

1. Valg af dirigent - Henrik Petersen blev valgt. TAK til Henrik.
2. Formandens beretning - Anny Hansen
herunder udvalgenes beretninger: se bilag
 Aktivitetsudvalget (Kim Westen, Johnny Jørgensen) beretning
 Bladudvalg (Kim S. og Kim Westen) beretning: nogle annoncører har ønsket at stoppe mens nye
annoncører er kommet med i bladet. TAK til Kim Westen og Kim Schou.
 TAK til Kim Schou for et godt klubblad - Kim opfordrer flere medlemmer til at komme med
indlæg/bidrag til klubbladet.
 Hjemmesiden (Kim Schou): fortalte om opdatering af hjemmesiden og der er
nu rigtig meget plads til billeder mv. STOR ROS til Kim for en god og overskuelig hjemmeside.
 Sponsorudvalg (ad hoc) Anne og Kurt Nicolaisen (klubtøj)
 (Festudvalg) vælges ikke på generalforsamlingen
3. Kassererens beretning (regnskab) John Heyn. John gennemgik regnskab og
regnskabsudviklingen vha.
4. Indkomne forslag - skal være formanden / bestyrelsen i hænde senest mandag den
19. oktober 2015. Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
 Formand vælges for 2 år ad gangen på lige årstal - Anny Hansen - ikke på valg
 Kasserer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal - John Heyn modtager ikke genvalg.
Johnny Jørgensen valgt. Johnny var ikke til stede ved valget, men havde afleveret
fuldmagt til formanden mht. at modtage valg til kasserer.
 Valg bestyrelsesmedlemmer (det antal bestyrelsen finder passende):
*2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal - Johnny Jørgensen - ikke på
valg -- Kim Westen ikke på valg
og 2 – 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år - Peter Kristensen
modtager genvalg OK -- Rasmus Petersen modtager genvalg - OK
5a. Valg til udvalg:
 Aktivitetsudvalg: Johnny Jørgensen og Kim Westen i 2015 - genvalg
Bladudvalg: Kim Westen og Kim Schou i 2015 - genvalg
 Hjemmesiden: Kim Schou - genvalg
6. Valg af rytterrepræsentant - på valg Rasmus Petersen - modtager genvalg - OK
7. Valg af revisor - på valg Klaus Balch Sørensen - modtager ikke genvalg
Lone Lund blev valgt til revisor - TAK til Lone.
8. Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages)
orientering om at cykle "Danmark Rundt 2016" ved René Rasmussen, NCC og evt.
Klaus Bodernhoff (gæst)
"Danmark Rundt 2016" køres 7. - 18. juni 2016. Køres over 13 etaper. Kommer til Nakskov
onsdag den 16. juni 2016. 6. november 2015 kommer det endelige program.
For referat Anny

