NCK BESTYRELSESMØDE 25.04.2019 KL.19.00
REFERAT
Alle tilstede.
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen kommentarer.
2. Formanden informerer: Licensløb: Tilladelse fra kommune mangler, Jørn har
rykket .
DCU møde med Jens Kasler og Anders Lund, (Jørn og Anders) fra NCK. Lille
mølle er stadig ikke færdig, skulle dog nå at blive færdig. Beskyttelse af stolper
samme sted.
15.000 kr. fra DCU til præmier i Denim Cup.
Morten kører lægebil, kontakter ambulance så de er forberedt på at der kan
blive brug for dem.
Samarit i målområdet.
Dommervogn til hold DM i Glyngøre, Anders finder ud af hvordan den
kommer til Ørbæk.
Ørbæk hal bestilt til morgenmad, antal mangler.
Magic Cup er blevet til Tactic Cup, Magic sport er lukket.

3. Nyt fra kasseren: Der er nogle der mangler at betale kontingent, Knud rykker.
4. Sponsor pleje: Sponsor inviteres til vores licensløb, mulighed for de kan
udstille, NCK sørger for lidt forplejning.
5. MTB udvalg: Mandfolk på MTB, et samarbejde mellem DCU og DGI. Første
gang er12 maj kl. 10 og alle søndage indtil 1 juli. Alle er velkommen.
Ungdom/børn og forældre, DGI projekt. Første gang 26 maj kl. 14-17 bag
Skovparkskolen. Nicolaj er tovholder men andre er velkommen som hjælpere.
3 juni er international FN cykel dag. Kløver stierne vil blive brugt som ruter
for forskellige hold. Der vil blive brug for ca. 10 hjælpere, MTB og landevej.
Jørgen Lykkegård er tovholder. Der vil blive annonceret.
6. Oprydningsdag i depot: Efter lange forhandlinger blev det d. 20 maj kl. 15.30.
Anette indkøber nogle kasser så nogle af vores ting er bedre beskyttet.
7. Klublokale: Intet nyt, Men der bliver nu arbejdet på en midlertidig
godkendelse i stedet for en permanent.
8. Træning: Alle hold er i gang.
Ørbæk har forespurgt på et samarbejde, alle er enige om at det er en god ide,

Jan har kontakten.
Jan Hansen og Henrik Bjørch vil gerne på kaptajn kursus, de kommer af sted
når det er muligt.
9. Abonnent på MTB blad: Cykelmagasinet har udvidet med et MTB blad, det
udkommer 3 gange om året. Det bliver tilbudt medlemmerne for 100 kr.
Cykelmagasinet bliver tilbudt for 200kr for 5 numre. Knud sender ud.
10.Ørbæk marked: Er i år 12-13-14 juli, gode ideer til aktiviteter modtages gerne.
11.Ture: Mallorca 15, afgang lørdag morgen/nat.
Harzen, pt 30
Belgien, pt 8
Slette strand, pt 16
12.TDF: Forslag fra Anders om at få lavet en trøje/ T-shirt i samarbejde med
Nyborg Kommune, NCK og måske Tour De France. Det skal undersøges hvad
der er muligt og hvilke planer kommunen har.
13.EVT: Næste møde er flyttet til 20 maj efter vi har ryddet op i depotet.
Jan vil sørge for at der smørrebrød og Erlan for noget øl.
Referent Jens

