NBC bestyrelsesmøde mandag d. 17. september 2018 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej

Tilstede:

Tom Levå, Lennart Heine, Hanne Jensen, Henrik Andersen (UDJT), Jens D. Jensen og
Ole Hansen

Afbud/fravær: Frederik Thomsen, Søren Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat
a. Referat godkendt
2. Opdatering fra teams
a. Uno-X Danish Junior Team (Henrik)
➢Lennart udtræder af SU, da Oliver ikke kører i NBC næste år
➢SU suppleret med forældre fra SCR
➢Juniorteamet har vundet juniorcuppen for første gang!
➢Beløbene fra 2018 skal stå på kontoen (DKK 100.000 (Uno-X) + 63.000 (cykler))
b. Team WasteApp – O.B. Wiik (Jens)
➢Det går godt!! Mange podieplaceringer og bedste DCU-team
➢Spændende ryttere i spil til næste sæson – hård deadline
➢Alle 2017-cyklerne er solgt, men for DKK 25.000 mindre end værdi
➢Afklaring med Reinhardt – cykler i 2019? Hjelme og briller?
➢Møde med SCR i denne uge om team-opsætningen i 2019
c. NBC Elitekonsulent, herunder opdatering på samarbejdet med SCR
➢Skal rytterne være medlemmer hos både NBC og SCR?
➢Sponsor-koordination? Ole svarer Palle
3. Økonomi (Tom)
a. Afslutningen på den lange historie om betalingsløsningen
➢Lukket med Klubmoduls betalingsløsning, som er den billigste
b. Opdatering vedr. Klubmodul og medlemsregistreringsstatus
➢Der mangler ca. 40 medlemmer, der skal oprettes
c. Posteringer gennemgået – mange mindre beløb. Alt OK
d. Tom har fundet en billigere leverandør af pokaler – vi bruger fortsat DEKI til gravering
e. Tom kan nu sende fakturaer ud via Klubmodul
f. Penge tilbage i varme – betalingen bliver nedsat fremadrettet
g. Der er et mindre tøjlager i de mindste størrelser
4. Formand (Ole)
a. Kort referat fra trænermøde d. 11/9, herunder træningspolitik
➢Vintertræning efter samme model – Kenneth taler med Scala-Jens
➢Der er kommet helt nye cykler i Scala, som ligner reelle cykler

➢Vi har udviklet en træningspolitik, som basalt set anbefaler at støtte op om
klubtræningen
➢Gustav vil gerne være træner, så han skal ind i Facebook-gruppen (Ole)
➢Kenneth Reinholdts rolle – betales et beløb for at yde bistand og indsats på mange
områder, centreret omkring fastholdelse af U15 og U17-rytterne
➢Der skal oprettes en Facebook-begivenhed for hver træning (med rute)
b. NBC licensløb 2019
➢Vi dropper enkeltstarten og satser på linjeløb – vi styrer mod Grønbrohallen
➢Vi får brug for et udvidet løbsudvalg, så Jens og Henrik forhåbentlig kan bidrage på
en for dem mindre belastende vis
c. Ønsker til agenda-punkter til NBC Strategimøde d. 21/10
➢Vi fastholder den oprindelige agenda – der bliver ikke på Menstrup Kro om søndagen
d. Evaluering af Sponsorløbet
➢Det fungerede fint, og var en dejlig aften. Var der folk, der ikke havde betalt?
➢Juniorerne skal ikke køre ræs, men følges med sponsorerne
5. Kommunikation og hjemmeside
a. Succeshistorier fra den seneste måned
➢Sponsorudvalget er kommet i gang med en god besætning
➢Sponsorløbet var en succes – sponsorerne var ovenud tilfredse!
➢Team WasteApp – O.B. Wiik har fremragende resultater
➢Uno-X Danish Junior Team har vundet juniorcuppen
➢Patrick har været udtaget af distriktet til landsholdstur til Norge
➢Vi har haft den længste udstilling i Møns Bank, men nu er den pillet ned
b. Nyhedsbrevet er endnu ikke udkommet i september, grundet tvivl om budskaber
c. Klubmodul
➢Kan man graduere adgangen til bestemte dele af hjemmesiden? (Tom)
➢Skal alle kunne oprette en profil? (Tom)
➢Ekstra licens til teams giver adgang til hele Klubmodul med diverse funktionaliteter,
og Tom sørger for undervisning
6. Kommende løb og arrangementer
a. Tønder-Sønderborg tilmelding (Hanne)
➢Værelsefordeling – der er uddelt værelser efter person/familie-sammenhænge
➢Der er 55 tilmeldte, hvilket er på linje med de seneste år
b. Rekordforsøg
➢Afholdes d. 20/9 kl. 18:00
➢Frederik (senior), Thomas (junior), Tobias (U17), Magnus og Alexander (U13)
c. Vinaften
➢Der er 7 tilmeldte, herunder Søren og Tom med familie
d. Rytterfest
➢Der er møde i festudvalget på onsdag
➢Der er styr på det meste omkring pokaler, og tilmelding sættes op (Tom)
7. Aktuelle sager:
a. Pige-camp d. 2-4/11 (Jens)

➢Amager er ’fornærmede’ over at Pige- og Kvindeudvalget ikke accepterer deres
fravalg af de yngste klasser og har aflyst deres arrangement – vil NBC løfte den?
b. Årets pokalmodtagere (Ole/Tom)
➢Klubmestrene er fundet og nomineringerne er på vej (Tom har listen)
➢Stardust- og Vintertræningspokalen uddeles af trænerne
c. Harmonisering af medlemsskabsbetingelser (Hanne)
➢Vi skal have en oversigt over medlemsgrupper, og hvad man får for kontingentet i
diverse medlemsgrupper
➢Hjemmesiden må gerne i endnu højere grad ’omfavne’ potentielle medlemmer –
gode forslag modtages!
d. Strategi – hvem, hvornår, hvordan?
➢Det er d. 21/10!
e. Annoncering efter nye medlemmer (Ole)
➢Der skal afsættes penge på næste års budget til annoncering og posters
f. Sponsorarbejde (Tom/Ole)
➢Ansøgning til Team Næstved – hvornår? (Ole)
➢Sponsorfolderen udkommer senere i denne uge
➢Der er allerede indgået visse aftaler – Tom har ajourført liste inkl. tøjplacering
➢Der er en nedskrevet sponsorpolitik
➢Der skal udvikles et spotsponsorkoncept, hvor man får en planche med holdet med
påskriften ”Vi støtter NBC”
g. Tilskudspolitik (rytterrejser og mesterskabsdeltagelse)
➢Ansøgning om tilskud fra Frydkjær – vi imødekommer (Ole)
➢Politikken er at man kan få 40 %, dog max. DKK 1000 ved landsholdudtagelse
h. Mødeindkaldelser udsendt fra Klubmodul – kommer når der oprettes i kalenderen (Tom)
8. Eventuelt
a. Hightech ringeklokker
➢Tom har købt 6 ringeklokker til trænerne – Ole uddeler
b. Vi taler gadeløb med Scala-Jens – det bliver nok ikke i 2019, men snarere 2020
c. Træning skal fremover foregå i klubtøj fra foråret 2019! Også trænerne – vi giver 1-2 sæt
kort/kort!
d. Tom køber pærer til klublokalerne
e. Det hedder altså ikke ’seniorteam’ – det hedder ’eliteteam’!
f. Vi skal iværksætte en klubarbejdsdag og færdiggøre klublokalerne
g. MTB-træning er på vej – der er 2 potentielle trænere
h. Skal vi have en motionsafdeling? Hvis vi skal, hvem skal så drive det?
i. Kaj har tilbudt at sponsere endnu en pokal – men hvad skal den belønne?
j. Kenneth har overtaget klubmesterskabsafviklingen – ideen er at der skal være ét løb

