NCK BESTYRELSESMØDE 28.01.2019 KL 19.00
REFERAT
Fraværende: Morten Kaad
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen kommentarer.
2. Formanden informerer: Licensløb 16.06.2019 : Licensløbs møde holdt d.23.01
Kommune ikke afvisende for tilskud. Vil prøve at få borgmesteren til at
overrække præmier.
DCU repræsentantskabsmøde, Anders og Jørn deltog. Mødet var indkaldt fordi
der i mange klubber har været utilfredshed med afviklingen af løb,
økonomi,aflysninger af løb og flere andre ting. Der vil blive indkaldt til et
opfølgende møde senere. Se referat fra møde som er udsendt.
NIS årsmøde 21.02.2019, Jørn og Erlan deltager.
Idrætspris,vi indstiller Erlan, Jørn begrunder og indsender inden 20.02.
3. Nyt fra kasseren: Kontingent opkrævning udsendt. Ligeledes opkrævning til
sponsor udsendt. 10 medlemmer har meldt sig ud.
4. Sponsor: Spar Nord kontaktes som sponsor til vores licensløb, Jens P.
CarPeople kontaktes som sponsor til vores licensløb, Erlan.
5. MTB udvalg: Tur til Blåbjerg 06.04.
Klubmesterskab 28.09
Samarbejde med triklub om MTB spor i Teglværkskov Jens P.
kontakter.
Vedligehold af spor foregår løbende.
Bike and bike, som bike og run bare som MTB og racer.
6. Arrangementer: Power Cup , Jens P. ansøger om rute på volden. Anette
forplejning.
7. Klublokale: Intet nyt.
8. Træning: Trænermøde indkaldes til 04.03 kl. 19.00 på gymnasiet, Anette
udsender. Trænings opstart 31.03 kl.09.00 fra Fri Cykler, Erlan aftaler.
Hold 2, Henrik Bjørk og Jan Hansen deler træner tjansen. Oplæg, kun
onsdag og lørdag.
Cykelskole sat på pause på grund manglende tilslutning og tovholder.
Pensionisthold / formiddagshold starter op.
9. Cykelstrategi udvalg i Nyborg kommune: Se kommissorium, Anette

deltager for cykelklubben. Har afholdt første møde 28.01.2019, 4 mere
afholdes hen over foråret. Handler bla. Om sikker cykling, turister på
cykel ,flere på cykel.
10.Klubtøj: Klubaften hos Tøjeksperten 18.02 kl.18.00. Xtreme kommer
og der vil være mulighed for at prøve hele vores tøj kollektionen og
bestille ved samme lejlighed, der vil være muligt at bestille indtil den
27.02 til levering slut april. Tøjeksperten har 25% på alt der ikke i
forvejen er nedsat. Anette udsender.
11.Ture: Gran Canaria 13.03, 10 tilmeldte. Mallorca 27.04, 15
tilmeldte. Harzen 29.05, pt. 32 tilmeldte. Slette strand, MTB
19.09, tilmelding inden 20.02.
12.Eventuelt: Endnu engang velkommen til vores nye webmaster
Jacob Krog
DAI har mange tilbud på deres hjemmeside, vi skal pt. ikke
afholde nogle arrangementer i år.
Næste møde 21.02 er aflyst pga. af andre møder. Med mindre der
der sker vigtige ting er næste møde 20.03
Referent Jens R.

