Bestyrelsens beretning for året 2016:

08. februar 2017

Forord:
Vi har besluttet, at GCC fortsat skal være en eliteklub, da vi har mere end 8 licensryttere.
Derfor har vi også hvert år en forpligtelse til at arrangere et løb for alle klasser.
Planlægningen til løbet den 2/4 2017 er allerede i gang, og de fleste nøgleposter er besat men vi skal dog
bruge mange hjælpere til at få afviklet løbet så meld jeg allerede til nu.
Youth Tour 2016:
Bestyrelsen har besluttet, at droppe Youthtour fremadrettet og da ingen andre klubber har villet overtage
løbet har Distrik Sjælland valgt at lave løbet med hjælp fra GCC i form af ruter og materiel mm. så løbet
bliver en tro kopi af sidste år. (Dog uden senior)
Herudover var der i 2016 ikke noget overskud til klubkassen da vi måtte købe os til hjælpere mm.
Vi kom i mål, men det kostede som tidligere år masser af kræfter og denne gang kun ved hjælp af kolde
kontanter til bekendte langt uden for klubben, hvilket jo ikke er holdbart.
Det er bedre nu, at fokusere på det primære i GCC som fx cykling, resultater og samvær.
Senior løb:
Blev afviklet om søndagen i forbindelse med Youthtour og trods regn, slud og sne var det med stor
deltagelse og mange positive tilbagemeldinger for god rute samt ensretning og mange Marshalls.
Cykling/trænere mm:
B&U træning kører fornuftigt med Claus, Mia, Christian mv.
Der er en god stabil mindre gruppe på omkring 12-14 år.
Der kommer indimellem nye som vil prøve, men mange stopper igen.
Vi har mistet alle de store drenge med udgangen af 2016.
Nogle er stoppet, og andre skal køre på juniorteams i 2017.
Mange flotte resultater i BU-klassen og der har også være mange flotte resultater i senior klasserne.
Så alt i alt kan vi være meget stolte af vores ryttere, trænere og ledere.
Ole Gamrath kører forsat med de store drenge, som en indslusning til seniortræningen.
Senior har fået en del nye ryttere, men her er også mange stoppet.
Brian har ønsket at overdrage træneransvaret, og det fungerer i stedet godt med Claus, Thomas og Kristian.
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NBC træningssamling:
Der var flere af vores unge ryttere som deltog i Næstved sædvanen tro og fik støvet vinter formen af.
Træningslejr i marts 2016:
Ret begrænset tilslutning, så i 2017 holdes træningslejren i stedet med base i klubhuset den 25-26. marts
Lidt i stil med arrangementet i 2015, og involverer deltagelse i Indledningsløbet i Roskilde.
Rytter fest:
En super god og velarrangeret aften som blev afholdt denne gang i klubhuset. Stort tak til Anne-Mette &
Henriette for en super god aften med et flot fremmøde og masser af hygge.
Nye ryttere:
Der er kommet en del nye ryttere bl.a. Jens Ølgaard, David, Leif, Claus fa Jylland, Ahmad, Lasse, Peter Busk,
Lucas, Malthe, Mace bare for at nævne nogle af dem.
Greve CC`s klub tur til Tønder / Bov:

Tønder/Bov blev holdt samme sted som sædvanligt i Grænsehallerne hvor der blev hygget og kørt nogle
gode ræs.
Julehygge: Igen stod Ole og Bjørn for julehyggen i klubben med gløgg (med Snaps) og æbleskiver – Tak
Økonomi:
Anne-Mette vil senere komme med et mere detaljeret regnskab men vi kan her lige nævne at økonomien var
før opdelt på klub og Youthtour, men nu er det hele samlet.
Den opsparede Youthtour egenkapital på DKK 100.000 er overført til GCCs kasse.
Klubben har nu en god formue, positiv likviditet/drift og positiv kassebeholdning.
Dog er den positive drift i meget høj grad afhængig af de flotte sponsorindtægter.
Til sidst men ikke mindst skal vi have valgt nogle personer til bestyrelsen senere og vi vil opfordre jer til at
melde jer til for der er virkelig brug for nogle nye kræfter, da der er flere i den nuværende bestyrelse, bl.a.
Formanden som har valgt ikke at genopstille.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter
Der skal vælges 1 ny Formand og 2 bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
Anne-Mette er som kasserer med ansvar for økonomi og administration.
Henriette har overtaget B&U fra Stanley.
Kristian står for kommunikation, hjemmeside og meget mere.
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Greve CC.
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