NCK BESTYRELSESMØDE 12.06.2019
REFERAT
Per Schøler tilstede under punkt 2.
1. Kommentarer til sidste referat: Ingen kommentarer.
2. Formanden informerer: Licensløb:
U 17 er en afdeling af Tornado Cup
2 klasser er slået sammen grundet få deltagere.
Holdleder møde på dagen kl. 11.15 Jørn og Anette deltager.
Jens Peder er chef starter.
Klargøring om lørdagen kl. 13.30 fra laden i Kullerup.
Pokaler, blomster, præmier, godteposer er der styr på.
100 frokost boller + kage og kaffe til hjælpere er bestilt.
3. Nyt fra Kasseren: Intet.
4. Sponsor: Brev/ invitation udsendt til sponsor at de er velkommen til at besøge os til
vores cykelløb.
5. MTB udvalg: Samarbejdet mellem NCK og Nyborg atletik har været en succes i
forhold til at få nogle flere mænd til at dyrke noget motion på en MTB. Der har været
ca.25, fordelt med 12-15 pr. gang på de 4 gange det har været afholdt .Lidt mindre
godt er det gået med forældre- børn arrangementet. Anette mener der har været lavet
for lidt reklame for det. 23/6 bliver der lavet en teknik bane bag Skovpark skolen,
alle er velkommen til at prøve.
FN internationale cykel dag var en succes og vil blive gentaget igen til næste år.
6. Ørbæk marked: 12-13-14 Juli. Jørn laver bemandings liste, Anette prøver at skaffe
nogle cykler fra Fri Cykler. Erlan spørger om Skoda vil udstille en bil. Andre sponsor
skal spørges om de vil udstille på vores stand.
7. Klublokale: Intet nyt. Der blev drøftet om der var andre muligheder i eksisterende
bygninger. Falck blev foreslået, Anders undersøger.
8. Træning: Det går godt og der er stor tilslutning på det nye formiddags hold. Hold 2
skranter dog, der er meget få til træning, der er dog enighed om at det fortsætter
sæsonen ud uden ændringer.
9. klubmesterskab: 20-08.2019
10. Ture: Harzen, god tur med gode nye ruter, køligt men uden regn.
Belgien er næsten fuld tegnet.
Slette strand pt. 16 tilmeldte.

11. Næste møde er 06-08.2019 medmindre der sker uforudsete ting.
Referent Jens R.

