NCK BESTYRELSESMØDE 12.12.2018 KL.18.00
REFERAT
Fraværende : Jan Hansen
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen kommentarer
2. Formanden informerer: Licensløb 16.06.2019: Vi har fået både Denim Cup ( A
ryttere) og Uno X Cup (junior). Indkaldes til licensmøde i det nye år. Jørn
udsender nyhedsbrev om nytårs taffel 6.01.2019, samt at der er brug for
frivillige til vores arrangementer.
3. Nyt fra kasseren: Motion Danmark vil blive tilbudt medlemmerne for 200 kr.
for 4 numre, det er en rabat på 100 kr. skal hentes hos Erlan. Cykelmagasinet
fortsætter ligeledes, men er svære at komme i kontakt med, Knud arbejder
videre. Liste over medlemmer med rabat på blade blev revideret.
4. Sponsor: Nye 1 års sponsorrater: Hotel Nyborgstrand, Birkely, Tandlægerne i
Baggersgade. Knud sender en julehilsen til alle vores sponsorer.
5. MTB udvalg: Der har været MTB tur til Næsby. Der var ca. 100 til
arrangementet med DAI ”vis mig din hjemmebane” Alle vores spor er ”up to
date”. Nye betalings bånd til Æblesporet, Jens P. sørger for det.
6. Arrangementer: Nytårstaffel: 6.01 kl. 12.00, 2 timers cykling først !!!
Tilmelding til Jørn, som også sørger for en frokost bolle. Anette skaffer lidt
snacks og sodavand. Bliver rundsendt.
7. Klublokale: Intet nyt.
8. Træning: Der mangler en ny træner til cykelskolen efter Hans er stoppet.
Anette tager en snak med Henrik Bjørch om han vil træne motion 2. Alle andre
trænere fortsætter.
9. Webmaster: Jens Frislev har meddelt af han stopper til nytår. Anette vil
overtage midlertidigt hvis hun kan få noget hjælp til at komme i gang. Peer
Leisner er måske interesseret i at overtage til august. Jørn efterspørger en
webmaster i nyhedsbrev.
10.Div. Møder: Dialogmøde med kommunen og andre foreninger, d. 17.01, Knud
og Erlan deltager.
DAI holder møde 9.01 Anette og Jens P. deltager.
DCU regionsmøde 19.01 Anders og Jørn deltager.

DCU – DGI vil starte et projekt op om ” tunge mænd”. Der er ikke fastsat en
møde dato endnu, men vi deltager for at finde ud af hvad det drejer sig om.
EVT: Næste møde 28.01.2019 kl. 19.00

Referent Jens R.

