GENERALFORSAMLING I NYBORG CYKLE KLUB
Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13
17.11.2021 kl.19.00
Dagsorden
Referat
Fremmødte : 48, heraf 47 stemmeberettigede.
Jørn byder velkommen.
1. Valg af dirigent: Hans Henrichsen, som konstaterer at generalforsamlingen er
lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Dagsorden godkendt.
2. Formandens beretning: Se denne, Ingen kommentarer.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Lars Aagaard: Se denne, Ingen
kommentarer.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år ved Lars Aagaard: Se denne. Der
var en debat om hvad det store overskud i regnskabet skulle bruges til. Der var
forslag om kontingent nedsættelse, mere marketing af klubben, tilskud på
cykeltøj, nye cykelstativer til bil, teknik bane MTB. Bestyrelsen arbejder videre
med forslagne.
5. Behandling af indkommende forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Vedtaget.
Der var dog forslag om studerende og ungdom skulle have et lavere
kontingent, bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
7. Temadebat om eventuelle nye tiltag i klubben: Bestyrelsen har planer om i
samarbejde med DCU at få startet et børnehold op. I den forbindelse er der
modtaget et tilskud på 35.000 kr. fra DCU til indkøb af cykler.
Fra salen var der forslag om at starte cykelskolen op igen, god ide, var der
enighed om, men p.t mangler der en tovholder. Et andet forslag gik på et
kursus i grundlægende regler når man cykler i hold. Bestyrelsen vil arbejde
videre med forslagene.

Mødet blev kortvarigt suspenderet så klubben kunne være vært for kaffe og
kage.

8.Valg til bestyrelsen :
På valg: Formand Jørn Carl. Genvalgt.
På valg: Sekretær Jens Rasmussen. Genvalgt.
På valg. Best. Medlem Jens Peder Andersen. Genvalgt.
På valg: Best medlem. Jørgen Løkkegård. Genvalgt.
På valg: Suppleant Jimmy Storm. Genvalgt.
8.1. Valg af revisor: Bjarne Andersen: Genvalgt.
8.2 Valg af revisorsuppleant: Freddy Jensen: Genvalgt.
9. Eventuelt: Under eventuelt blev der uddelt gaver til trænere, tovholdere og
hjælpere af Anette Leisner og Jørn Carl.
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Derefter er det tid til kåre årets højdespringer og årets NCK, Anders Møller
begrunder årets højdespringer som bliver: Bjarne Kingo
Jan Hansen begrunder årets NCK som bliver. Peter Larsen
Bjarne Andersen kommer med en opfordring om at give besked til tovholder/træner
hvis man kører fra undervejs på træningen. Ligeledes en opfordring til at samle
ordentligt op efter et interval.
Fra salen lød der en opfordring om at tage godt imod nye ryttere, og ikke køre dem i
hegnet første gang de er med.
Der var spørgsmål om hvad vi vil få at gøre med næste års TDF, svaret er intet, da
TDF kommer med et færdigt koncept og alt det mandskab der skal bruges.
Ligeledes var der spørgsmål til Storebælts løbet 11 juni ( 2 etape til Nyborg ) her
kunne der oplyses at der ville blive brug for hjælp selv om det ikke er officielt endnu.

Jørn med en afsluttende bemærkning: Takker for det fine fremmøde.
Referent Jens R.
” Godkendt af dirigent Hans Henrichsen d. 22.11.2021”

