GENERALFORSAMLING I NCC
Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 19.00
i HUSET Blegen.
**********************************************************************************************

Der er i år ingen fællesspisning før Generalforsamlingen.
**********************************************************************************************

Inden generalforsamlingen, vil der blive uddelt Pokaler.
**********************************************************************************************

Dagsorden iflg. Vedtægterne, der kan læses på www.Nakskov-cc.dk
1. Valg af dirigent.
Christian Petersen er valgt
2. Formands beretning – Arne Larsen
Kim Schou har fået en pris fra Hærvejs løb.
Året har være usædvanligt.
Vi har fået 34 nye medlemmer. Det er vi meget tilfredse med.
Vi har afholdt 50 års jubilæum.
Vi har besøgt Ballerup Arena.
MTB Cub 2019/2020 er gået godt.
Mandfolk på MTB startede i Januar måned. Der møder ca. 15 – 20 op hver gang. De har cyklet rundt i
området, herunder udnyttet gratis færge transport.
Corona har ramt os efter ryttermøde. I starten var træning aflyst, efterfølgende startede det med 10
ryttere.
Vi har afholdt klubmesterskab i TT og linjeløb.
Påskecup blev afholdt i juli måned. Det var en stor succes.
Lollandsløbet blev aflyst, hvilket var ærgerligt. I den forbindelse har vi søgt penge fra en Corona
hjælpepakke. De deles med Lions klub, hvis vi modtager hjælp.
I år har 13 indløst licens. Der har været mange flotte resultater. Kikke har vundet DM i master. Niklas og
Gustav har deltaget i 3 DM. Der her desuden været DM i e-bike. Sebastian har deltaget i DM i sprint og fik
en femteplads.
Kvinder på MTB er startet med succes. Der kom 27 til info aften. Der mødte 46 op ved første fremmøde.
Der er lavet en aftale med Skov og Naturstyrelsen vedrørende vedligeholdelse af MTB banen.
Vi har modtage kr. 7.056 i større fra DCU vedrørende Corona. Der er søgt kr. 7.000 til at opstarte kvinder
på MTB. Pengene bliver brugt på et kaptajn kursus. Vi har i alt fået kr. 51.500 i alt fra fonde.
Vi skal fremover betale i alt kr. 2.500 om året for at låne Lienlund.

Børn og unge kører fortsat med et godt træner team.
Tak til sponsorer og hjælpere.
Herunder udvalgenes beretning:
Bladudvalg – Kim Schou og Kim Westen
Der bliver ikke søgt sponsorer.
Hjemmesiden – Kim Schou
Der bliver lavet en ny hjemmeside over vinteren.
Ungdomsudvalg – Jannik Jensen
MTB for begyndere er opstartet. Landevej har primært drejet sig om Niklas og Gustav. Der
har været mange løb i vest i år. Der har været en god udvikling.
3. Kassererens beretning (regnskab) – Lone Lund
Regnskab er udleveret. Regnskab godkendt.
4. Indkomne forslag skal være formanden/bestyrelsen i hænde senest mandag d. 19. oktober 2020
Ingen forslag indkommen.
5. Valg af bestyrelse:
Mathias Edvardsen stiller op. Steen Krogh stiller op. Christian Petersen stiller op. Alle 3 er valgt til
bestyrelsen.
Allan er valgt til kasserer.
Arne er genvalgt som formand.
Formand
Kasserer – Lone Lund

Modtager genvalg
Stopper

Ny Kasserer vælges for 1 år.

2 -3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på ulige år.
Tommy Jensen

Modtager ikke genvalg

Kåre Gram

Modtager ikke genvalg

5a. Valg til udvalg:
Løbsudvalg:
Bladudvalg:

Kim Schou er genvalgt

Hjemmesiden:

Kim Schou er genvalgt

6. Valg af rytterrepræsentant:

Mads Christensen er genvalgt

7. Valg revisor:

Kim Schou er genvalgt

8. Eventuelt:
Der blev foreslået et udvalg til tidtagning. Den nye bestyrelse vil kigge på sagen.

