
NCC GENERALFORSAMLING 2018 
mandag den 22. oktober 2018 kl. 19 i gildesalen Kløvervænget 17. 

 
 

FORMANDENS / BESTYRELSENS BERETNING. 
På generalforsamlingen i 2017 sagde vi tak til Nordic Suger/Jan Johansson og Jan Due 

for lån af mødelokale gennem mange år. 

Nu er vi så i lejede lokaler under Boligselskabet 1944 til en pris af 600 kr. ---- og så har 
vi valgt at begynde med spisning og uddeling af pokaler og medaljer fra kl. 18.  

Om det skal være sådan til generalforsamlingen i 2019, må vi så finde ud af!!?? 
Det blev vedtaget at begynde med spisning og uddeling af pokaler og medaljer 

fra kl. 18 samt fremover at låne kommunale lokaler, der er gratis. 
 

Medlemsopgørelse  
Medlemsopgørelsen lige nu viser, at vi er 182 medlemmer. Det er stort set det samme, 

som i 2017. Flere medlemmer har ikke betalt kontingent - heller ikke efter flere 
rykkere, hvorfor de er slettet. Det er så glædeligt, at vi har kunnet byde velkommen 

til mange ny medlemmer - ryttere til både racere og mountainbiker. Se i klubbladet 
på hjemmesiden under "velkommen til nye ryttere"! 

 

Aktiviteter: de "faste" løb/aktiviteter har været kørt/gennemført i den 

forgangne sæson uden aflysning, da det er lykkedes at skaffe hjælpere sådan 
lige "kl. 5 min. i 12": Indledningsløb(når det er vores tur på lige årstal) - 

klubmesterskaber - LF Mesterskab ES lige årstal/SS ulige årstal - Pokalkørsel med 
tidtagning samt rekordforsøg/enkeltstart med tidtagning med stopur 

. Det er løb, der hver især bliver kørt af forskellige grupper af NCCs ryttere, der synes, 
at lige præcis den slag løb er sjovt at køre.  

Til klubmesterskab i SS afviklet med stat & mål ved Birket Kulturhus og ruten rundt i 
Bakkerne viste Christian Petersen og John Zajak os, hvordan et klubløb kan gøres til et 

socialt arrangement ---- ryttere, der ikke lige kører klubmesterskabet, kunne lægge 
træningen til / i Bakkerne og deltage i arrangementet!!  

En ide kan være, at ryttere, der ikke deltager i den pågældende konkurrence, 
kører med på ruten nogle omgange og andre står for "hygge under og efter 

løbet". 
Vedtaget, at generalforsamlingen og ryttermødet afholdes på mandage, som vi 

har gjort i mange år/tradition, så "går det ikke ud over cykling /spinning"?? ---

- eller gør det? 
Aktiviteterne berettes der om i beretningen fra AKTIVITETSUDVALGET. 

 

De to store aktiviteter: 
Det åbne løb 16. juni 2018: SM es for alle klasser undtaget Veteranklasserne, 

som Fredericia CC kørte DM es for var vendt hjem til Birket med start og mål ved 
Signe Stubs Sognehus (leje 2500 kr. mod teltleje til 6000 kr. plus besvær med at fragte 

"grej" fra klubben). SM forløb rigtig godt - fredeligt og hyggeligt.  
 

Vi havde "egen trafikofficial" Jan Petersen (der har taget uddannelsen, der giver samme 
beføjelser som politikompagnier), der sammen med NCC-ere regulerede trafikken. 

Der var "nye" gode folk på flere af posterne -- rigtig godt!! 

Regnskabet viser endnu et år med sorte tal på bundlinjen dels pga. sponsorat fra Nordic 
Sugar og dels pga. forhøjede startgebyrer fra rytterne. 



Åbent løb 2019 ved vi ikke noget om, hverken mht. dato eller løb. Pga. NY struktur i 
Der er indkaldt til formandsmøde i distriktet  søndag 18. november 2018 kl. 9 - sted?? 

Den *tildelte løbsdato for de sjællandske klubber kan diskuteres. 
*efterfølgende - 24. okt. 2018 - er der kommet en skrivelse fra DCU Distrikt Sjælland, 

hvori der står, at klubberne, ud fra en medsendt kalender, skal indsende dato for tre 
mulige løbsdage i 2019 inden den 9. november 2018. 

 

Lollandsløbet  - i samarbejde med Lions Club Nakskov - 2018 - var sat på 
pause: der var ikke mange deltagere i 2017, der kunne ikke findes en egnet dato - på 

"vores" dato blev der kørt Falster Rundt og der var flere store motionsløb i august / 
september. 

Bestyrelsen har en plan om at arrangere et løb/Lollandsløb bestående af et 
landevejs-cykelløb på den kendte rute og de kendte distancer og et løbeløb på 

Ringstien ligesom til Nytårsløbet. Start - mål og tidtagning skal der være OBS 
på. 

 
 Vi har kørt i det nuværende klubtøj uden sponsorer fra 29. januar 2018. 

 Det har haft nogle "tilpasningsvanskeligheder", som Storgaard/Peter er ved at få styr 
på. 

 Vi skal stadig huske på, at når vi kører iført klubtøj, kører vi under ansvar over 
for klubben mht. god/korrekt opførsel og respekt for færdselsloven!! 

 

Tak til forældrene bag drengegruppen - Stor TAK til Jannik, der har stået for 
drengetræningen samt sørget for, at drengene kom godt i gang med at køre konkurrence-

cykelløb med rigtig gode placeringer til løbene. De har været i træningslejr i Næstved i 
marts og til DM for B&U i august. 

 
Licensryttere landevej: NCC har haft 10 ryttere, der har løst licens: 

 i D-klassen har vi haft 5 ryttere: Christian Petersen - 70 p, Jannik Jensen - 0p, Jesper 
Hassenkam - 2 p, Kåre Kvisgaard Gram - 21 p og Mads Christensen - 24p.  

H50 Kim Westen - og Bo Simonsen kørt DM i parløb. Tommy Røder har lige løst licens til 
banen. 

  
Motionsryttere: rigtig mange har prøvet kræfter med store løb i bjergene: Frankrig - la 

Mamotte - både mod nord og syd og nogle NCC-ere har kørt med på velgørenhedsløb - 
rigtig flot! Tur på Langeland og Møn. 

 

 

OK Benzin og NCC har arbejdet sammen siden 2003 og på den måde tjent penge til 

klubarbejdet.  På hjemmesiden kan I se hvornår og hvor OK og NCC har arrangementer 

sammen. Jeg har endnu ikke modtaget halvårsopgørelsen. I sidste periode tjente NCC 

19.105 kr. ved samarbejdet. Ny OK-mand er Søren Nielsen, som flere kender fra b..a. 

turen til Frankrig. Den 10. og 11. november 2018 er OK og NCC i Super Brugsen kl. 10 - 

16 i forbindelse med indvielsen. 

Race-result: NCCs tidtagning - bestyret af Christian Petersen - Jan Juel Larsen -  
Jesper Christensen og Mads Christensen og måske Jesper Hassenkam?  

NU: - tidtagning med MTB-måtten og styrnumre med chip til MTB-cup med online 

tilmelding -- og samlet stilling. ☺ 
- tidtagning med følere over vejen og chip på forgaflen lykkedes til Pokalkørsel - men 

lykkedes ikke til klubmestersklab ss, da tidtagerne ikke havde fået den fornødne viden . 



 - det tager mange timer, når det ikke virker -- og klubben søger derfor en "PC-
nørd", der kan være med løse problemerne!!! Kåre Kvisgaard Gram har meldt 

sig som hjælper i gruppen -- og der skal et opslag på hjemmesiden. 
 

Klubben har via John Zajak investeret i et stort ur, der skal placeres ved start/mål, så 
rytterne kan holde øje med køretiden. 

 

Klubbladet & Hjemmesiden: det er som sædvanlig en positiv oplevelse at besøge 

hjemmesiden, der altid er opdateret. Det er ikke Kims skyld, hvis der mangler oplysninger, 

så er det os selv, der ikke får sendt det, vi gerne vil have på. Det er dog Kim, der i sidste 

ende bestemmer, hvad der kan opleves på hjemmesiden og i klubbladet* --- men er der 

efterhånden nogen ryttere, der læser klubbladet på hjemmesiden ---- eller er det på 

facebook, man læser, hvad der sker i klubben. Jeg er rigtig glad for, at NCC / vi sammen 

med Kim Schou kan holde liv i klubbladet, da det jo er klubbens historiebog! Skal vi fortsat 

have et klubblad?? *Klubbladet skal fortsat udkomme på hjemmesiden. 

Tak til: 
▪ Alle de mange NCC-ere, der på den ene eller anden måde har ydet en indsats for 

klubben. Uden frivilligt arbejde har vi ikke en klub. Det er vanskeligt at skaffe 

hjælpere/skiltefolk, så det er dejligt at opleve, at det i denne sæson alligevel har 
været muligt at afvikle klubbens "faste løb/arrangementer"! TAK til hjælperne! 

▪ Tak til klubbens annoncører og sponsorer. Uden dette samarbejde er det i dagens 
Danmark ikke muligt at klare det økonomiske i klubben. 

▪ Tak til OK Benzin, som klubben arbejder sammen med ved arrangementer i 
Kvickly/nu Super Brugsen og Fakta og jem & fix. NCC har tjent 19.105 kr. i den 

forgangne periode. Jeg har endnu ikke modtaget halvårsopgørelsen, der kommer her 
i oktober. 

▪ Tak til pressen, der har bragt oplysninger om arrangementer og resultater, vi er 
kommet med. Senest om MTB-løbet på Apotekerjorden, hvor der kom flere nye, der 

havde læst om det i aviserne . TAK til Extra Posten for god støtte og opbakning --- 
men ugeaviserne skal også overleve og derfor skal vi nok indstille os på at være 

bedre til at tegne en annonce i forbindelse med omtale af vores arrangementer. --- 
MTB-cup 2018 - 2019 små 4.000 kr. for annonce i Ugeavisen Guldborgsund og Extra 

Posten. 

    
For beretning pa. bestyrelsen Anny 


