NBC NYHEDSBREV MARTS 2018

NYHEDSBREV!
Det er marts – og det er koldt! Efter det kuldechok vi oplevede i uge 9, er vi dog lidt mere på vej
mod forår nu, og med distriktslejren i weekenden, så er foråret her, uanset om temperaturen vil
det eller ej. Husk at der findes ikke dårligt vejr – der findes kun utilstrækkelig påklædning! 😊

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 27/2, og der var et begrænset fremmøde! Godt nok
viste vejret tænder og forhindrede nogle få i at komme frem, men helt generelt har vi en lav møde% til vores generalforsamlinger. Vi vælger et tolke det som en tillidserklæring til bestyrelsen, da
der ikke er de store ændringer eller den store utilfredshed at spore. Og du/I kan jo altid henvende
jer til en repræsentant for bestyrelsen, hvis der er noget der trykker.
Vedhæftet denne mail finder I Formandens Beretning og referatet fra året Generalforsamling.

NBC TØJ
Det er en stor fornøjelse for bestyrelsen at kunne fortælle at vi nu har indgået en kontrakt med
Giordana om levering af tøj til både NBC og vores junior- og seniorteam. Det er den slags
tværgående sponsoraftaler, som vi gerne vi have i NBC, så både vi og sponsoren får glæde af
den samlede mængde tøj, som vi bruger. Og Giordana leverer en virkelig god kvalitet!
Juniorteamet har allerede fået deres tøj, da de jo er godt i gang med sæsonen, og seniorteamet
får deres i denne uge. Vi har nu også fået designet det grønne tøj, så der snart vil blive åbnet for
bestilling af NBC-tøj for dem, der ønsker tøj fra den nye ’kollektion’. Vi har dog en del tøj liggende
i klubben, så med mindre du skal bruge en Giordana-del, så kontakt Tom for køb af det
eksisterende tøj. Vi har jo 2-årige sponsorater i NBC, så det er fuldstændig samme design.

AKTIVITETER
Vi har mange aktiviteter i NBC, men vi kunne sagtens have flere. Måske kunne nogle af vores
aktiviteter også ’piftes op’ og gøres på en ny måde. Hvis du/I går rundt med en ide om at skabe
en aktivitet, som fx en klubtur, et nyt socialt forum, eller en ny måde at træne på, så henvend dig
til bestyrelsen. Vi finder gerne midlerne til at sætte din aktivitet i gang, hvis du vil gøre en indsats!

MÆRK NÆSTVED SPORT AWARDS
MNSA er den årlige fejring af Næstveds dygtige idrætsfolk, som har vundet medaljer ved
nationale mesterskaber, samt en uddeling af Awards og støttekroner til ledere, sportsfolk og
initiativer, som bør fremhæves, da de er med til at udvikle Næstved som idrætskommune.
Ved årets MNSA blev hhv. Oscar Skovgaard, Patrick Frydkjær og August Birk Hundt, og Uno-X
Danish Junior Team hædret for deres medaljer til DM i holdløb.

Ud over det fik NBC som helhed officielt overrakt den Team Næstved støtte, som klubben har
opnået i år på grund af de tiltag vi har gjort for at højne niveauet og derigennem sætte Næstved
på landkortet – igen! Denne støtte går til både junior- og seniorteamet.

Sidst, men ikke mindst fik Uno-X Danish Junior Team årets Ambitionspris, som går til en
idrætsudøver eller et hold, som udvikler sig stærkt og har en velbegrundet ambition om at nå
toppen i sin sport. Selve holdet var mødt talstærkt frem, og så kanon ud på scenen i nyt tøj!

NBC var også blevet inviteret til at afholde aftenens event, så vi havde lånt 4 cykler fra Scala, og
havde aftalt med Alexander Larsen, Oscar Skovgaard og Tobias Juul at de skulle hoppe på hver
sin cykel og cykle mod borgmesteren over 1200 meter. Det turde borgmesteren ikke 😊 og så
endte det med at blive aftenens konferencier, Morten Dam-Sørensen, som hoppede på den 4.
cykel og gav den gas til højlydte klapsalver fra publikum. Det var en fantastisk reklame for NBC.
Tak til MNSA, til Scala-Jens og til de 4 seje ryttere!

DISTRIKTSLEJREN
Distriktslejren er DCU distrikt Sjællands sæsonåbningslejr. Og det er lige op over! Der skal fra
hele NBC lyde en kæmpestor tak til jer, der har ydet en fantastisk stykke arbejde for at få sat
lejren på skinner, og som også gør det her i weekenden, hvor vi fyrer den af. Måske vejret ikke
er med os helt i samme grad som sidste år, men med den seneste uges vejr in mente, så skal vi
nok også være glade for bare lidt lys og varme – og veje, der er sikre at cykle på. Husk varmt tøj,
så vi får nogle fantastiske træningsture uden afkølingsproblemer og svigtende koncentration.

HJEMMESIDE
Der skal endnu en gang lyde en opfordring til at registrere sig som medlem på NBC’s hjemmeside.
Det er tanken at vi vil lægge vores administration over på dette ’Klubmodul’, da det er lavet til at
administrere medlemskaber og fx tilmeldinger til begivenheder. Ligeledes kan det bruges til
udsendelse af hurtige beskeder til mindre grupper i forbindelse med ændringer i aftaler. Det vil
være så meget lettere at tage dette modul i brug, hvis I venligst vil oprette en profil hver. Tak!
www.nbc-cykling.dk (start i øverste højre hjørne)

RYTTERPRÆSENTATION
Afholdes på mandag d. 12/3, og vi har bl.a. inviteret sponsorerne til at sige nogle få ord om deres
forretning og tilbud til NBC’s medlemmer. Aftenens kernebegivenhed er selvsagt præsentationen
af alle rytterne og af vores teams, og deres ambitioner for den kommende sæson. Sidste år var
det imponerende at se alle rytterne på scenen på én gang, og det kan I glæde jer til at se igen!

PERSONDATAFORORDNINGEN
I slutningen af maj i år træder den nye persondataforordning i kraft. En del af jer har formodentlig
stiftet bekendtskab med den i andre sammenhænge, men kort sagt går det ud på at vi som
databehandler skal passe meget godt på de oplysninger, som vi har om vores medlemmer. I
NBC’s tilfælde er det ikke ret meget, vi véd om jer, da det begrænser sig til navn, adresse, mail,
telefonnummer, og fødselsdato. Hvis man har afgivet børneattest, så også CPR-nummer.
En del af persondataforordningen er at vi skal fortælle jer, at vi har implementeret den, og at vi
kan og vil oplyse jer om hvad vi har af personinformation om jer. Det er hermed gjort.

DU ER AMBASSADØR FOR NBC
En del af det at være medlem af en klub eller en forening er at udbrede kendskabet til sin klub. Vi
er alle ambassadører for NBC, og det er vigtigt at vi hele tiden har en tilgang af nye medlemmer,

der er interesserede i at lære cykelsporten at kende, og at være medlem af en forening, hvilket vi
jo altid har været verdensmestre i her i DK.
Hånden på hjertet, så kan vi sagtens bruge nogle flere medlemmer i vores B&U afdeling, og der
plejer også at komme flere nye, når nu sæsonen kommer i gang, men ikke nok! Der er altid nogen
der ikke bliver så længe, så vi skal have flere i gang, hvilket i sig selv også er med til at gøre det
nemmere at være ny. Vi har masser af lånecykler og vi har tøj til de nye også, så gå ud i
’samfundet’ og find nogle venner eller skolekammerater, som vil være med til at cykeltræne.
Vi har i bestyrelsen og på vores teams givet hinanden håndslag på at vi skal være mere i avisen
og muligvis også i andre medier i 2018-sæsonen, så der bliver også på den front noget at fortælle
andre om, at henvise til og at være stolt af.

MÅNEDENS MEDARBEJDER
Månedens medarbejder er Henrik Georg Hansen, kaldet Georg! Georg er den forælder, som har
formidlet juniorteamets kontakt til sin arbejdsgiver, Uno-X. Han er årsagen til at vores juniorteam
hedder ’Uno-X Danish Junior Team’ i år, og at vi kan sigte endnu højere rent sportsligt end
tidligere! Det bliver helt vildt spændende at følge holdet, og at følge udbredelsen af MOT, som er
en stor del af motivationen. En kæmpestor tak til Georg!

KOMMENDE ARRANGEMENTER
D. 9-11/3:

Distriktslejr

D. 12/3:

Rytterpræsentation på Menstrup Kro

D. 21-22/4:

NBC’s Løb

Hvis du er på Facebook, så ligger den opdaterede kalender under Filer på NBC-siden

