
NCC generalforsamling 2020 

Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 19:00 i Huset, Blegen. 

 

Formandens/bestyrelsens beretning. 

I NCC er der nu 218 medlemmer, en frem gang på 34 medlemmer. Det kan vi være rigtig godt 

tilfredse med, når andre foreninger i disse tider melder om nedgang eller status quo.  

Vi holdt 50 års jubilæum 1. december 2019, det var en god dag, hvor gamle og nye medlemmer 

mødte op, og fik en snak om klubben. Ballerup Super Arena, er igen blevet besøgt til stor 

tilfredshed for alle deltagerne. MTB-cuppen 2019-2020 havde 100 deltagere, hvilket lidt færre end 

sidste cup. I januar blev Mandfolk på MTB, startet op med stor succes. De mødes nu 2 gange om 

ugen. De har lavet rigtig mange gode ture til flere øer i løbet af sommeren. Det samme har 

formiddagsholdet.  

Coved-19 ramte os efter vi havde haft ryttermøde. Vi måtte aflyse planlagte arrangementer, vi 

skulle træne alene. Da vi fik lov til at køre op til 10 ryttere sammen, startede vi holdene flere 

forskellige steder i byen.  I juni kunne vi endelige lave en enkeltstart i Vindeby, klubmester fik vi i 

både samlet start og TT. Påskecuppen blev lavet om til sommercup med initiativ fra Christian 

Pedersen, den blev en stor succes. Lollandsløbet måtte vi sammen med Lions Club aflyse, derfor 

mangler vi så en stor indtægt, der er nu åbnet en DIF og DGI’s Corona hjælpepakke, hvor vi har 

søge for den tabte indtægt. Det beløb vi evt. modtager deler vi med Lions Club. Pokal løbet kunne 

godt have haft flere deltagere. LF- TT afviklede vi i Vesterborg.  

Da licens løbene kom i gang, fik vi flotte resultater. Master DM med 2 x DM til Kikke.  Mads og 

Christian deltog i Elite DM i TT. Nicklas og Gustav var til 2 x DM landevej og MTB DM. Vi har derud 

over haft Danni og Niels til det første DM i e-bike, og dertil skal også nævne at Sebastian har 

deltaget i DM i sprint på bane med en 5. plads. Vi har i år haft 13 der har indløst licens, hvor 2 af 

dem er motionslicens.   

Der bliver holdt TO-kursus her i Nakskov, når alle har taget førstehjælps kursus d, 21/11-20, har vi 

11 TO ‘er.  Hvilket er vigtigt for fremover at afvikle lovlige løb. 

Det sidste vi har sat i gang i år, er Kvinder på MTB. Opstart mødet, havde 27 deltagere, det er flot. 

Interessen for at komme ud på MTB er stor hos Kvinderne. Første trænings dag d. 25.10 deltog 46. 

Lørdag den 31/10-20, har er det slangeskift kursus på Lienlund. 

På baggrund af alle de Mand på MTB og Kvinder på MTB, har vi i samarbejde med DCU fået et 

MTB-Kaptajn kursus til Nakskov den 14/11-20.  

Vi har lavet partnerskabs aftale med Skov og Naturstyrelsen, om MTB-bane på Apotekerjorden. Vi 

har lavet en aftale med kompetencecenter Krogsbølle om at slå græs, vi skal betale ca.  1000 – 

1200 kr. pr gang, måske bliver det mindre.  

Hos Naturlandet Lolland-Falster, har vi søgt og fået ca. kr. 8.934,00 kr. til slotgrus og træ til nye 

låger.  

DIF og DGI’s foreningspulje har vi søgt og fået 28.600,00 kr. Til div. nye skilte, to højtalere. 
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DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje i foråret søgte vi kr. 19.600,00 har fået kr. 7.056,00 

DIF og DGI’s sommer foreningspulje har vi søgt og fået kr. 7.000,00 kr. til opstart af kursus for 

kvinder på MTB.  

Vi har søgt Trygfonden om tilskud til 1. hjælps kursus, og får kr. 10.000,00   

Alt i alt har vi i år fået kr. 61.590,00, fra fonde.  

Birket kulturcenter hører ikke ind under Lolland Kommune mere, det er blevet selvstændigt 

center. Vi har lavet en aftale, hvor vi skal betale kr. 2500.00 om året for at benytte centeret, til 

vores løb, og der er åbent for toilettet på trænings aftener.  

Alle medlemmer der har været på landevejen, skal have ros, for jeg har ikke fået nogle klager over 

vores kørsel i år.  Alle hold kører nu med rulleskift når vi er på landevejen, har helt klar hjulpet 

fordi vi ikke fylder så meget. Vi fik et hold mere på om aftenen fra Aktiv El, så der nu er 4 hold. Jeg 

fornemmer, at der har været god opbakning og stemning på alle vores hold.  

Børne/Unge hold køre forsat, med et godt trænerteam, Jannik vil komme mere ind på det.  

Anne har stadig kontakt til Fitness World, hvor der er oprettet et ekstra hold om tirsdagen.  

Alle vores sponsorer skal have en stor tak for at have støttet os. Tak til alle hjælperne, der har 

hjulpet til ved alle vores arrangementer, uden dem var det ikke lykkes at afholde de 

arrangementer vi har haft. Også Stort tak til alle de faste støtter på MTB banen, klubbladet m.m. 

Uden den hjælp kunne bestyrelsen ikke holde klubben i gang.  

  

 

 

 


