
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 13. januar 2020 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Nicholas Poulsen, Jesper Davidsen, Signe Lykkebo, Tom Levå, Kenneth Reinholdt og 
Ole Hansen 

Afbud/fravær: Jens D. Jensen, Mikkel Levring, Simon Marquardsen 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Nicholas) 

➢ Gang i træningssamlingerne – der udestår 2 samlinger. U17-rytterne inviteres med 

➢ Profiltøj fra SJEB er på plads, og ligeså cykeltøjet fra Reinhardt 

➢ Planlægning omkring etapeløb og ’skal-løb’ i sæsonen godt i gang 

➢ Tobias Aagaard har været styrtet, men er OK. Kører ellers imponerende 

b. DCU team (Jens D J) 

➢ Har haft gode samlinger, og rytterne er på forskellige tidspunkter på træningslejr sydpå 

➢ Klinke fik en 3. plads i U23 til DM i cross 

➢ Tøj-bestilling ryger nok afsted i dag og cykler er i container på vej 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Forenkling af sponsorpolitik (Simon) 

➢ Skydes til næste møde 

➢ Der er dog oprettet et fælles drev med synlighed mellem teams 

b. Status på opstart af MTB-initiativ (Tom, Ole, Signe) 

➢ Indmeldelses-sedlerne er trykt. De skal bare ud om søndagen, men dem tager Signe 

➢ Der er en udfordring omkring tøjet, da prima MTB-cykeltøj ikke er kompatibelt med det 

tøj som NBC har, og dermed kører MTB-rytterne uden NBC-tøj 

c. Træning i Scala (Kenneth, Tom) 

➢ Tom vil prøve at få et møde med Leif (køberen af Scala) 

➢ Betingelser for træning skal være helt klare begge veje 

d. Motionsinitiativ (Jens, Tom) 

➢ Det kunne være MTB om vinteren og landevej om sommeren 

➢ Målgruppen er forældre og tidligere medlemmer/ryttere 

➢ Ideelt set skal der være en vejkaptajn og en fast ruteplan 

➢ Der er bl.a. flere, der skal brænde kalorier af, når MTB-rytterne er i gang søndage 

➢ Måske skal de ture, der allerede køres, annonceres lidt bredere 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. NBC Distriktslejr (Mikkel) 

➢ Planlægningen er langt fremme, selv om der ikke er tilmeldt nogen ryttere endnu 

➢ Der er tilsagn fra både junior- og DCU-team om at stille med nogle trænere 

➢ Der er købt havregryn og kakaomælk på tilbud allerede (Jane er på færde) 

b. NBC Rytterpræsentation (alle) 

➢ Vi kan evt. kontakte Kenneth Andersen (som arbejder i Profilbutikken) igen i år 



➢ Vi var ikke så glade for Brandelev Forsamlingshus, men hvor skulle det ellers være? 

➢ Hvilken værdi giver Rytterpræsentationen? Skal vi holde den? 

➢ Kan vi holde præsentationen under Distriktslejren – evt. lørdag aften? 

c. Aktionslisten (Tom) 

➢ Vi tager listen og evt. Årshjul op på et strategimøde – hjemme hos Ole 

6. Nyt fra kassereren 

a. Seneste posteringer 

➢ Kontingenter er kommet ind og solgt lidt klubtøj 

➢ Pige-campen er betalt af DCU, men det går principielt i 0 (nul) 

➢ Betalt tøj til Frederik og Peter for tovholdertjansen for weekend-træningerne 

➢ Lån ydet til senior-teamet  

➢ Sidste regning for sponsorløbet betalt til Lisbet Andersen 

➢ Alt i øvrigt OK og ikke nogen negative overraskelser 

b. Budget for 2020 

➢ Det koster penge at have penge i banken – 0,75 % i negativ rente 

➢ Vi forsøger at køre en budget-opfølgning hver 2. måned 

7. Nyt fra formanden 

a. Generalforsamling d. 7/1 2020 

➢ Alt OK, og referat skrevet og lagt op på hjemmesiden 

➢ Opgavefordeling i bestyrelsen? 

1. Signe fintænker på noget promotion-materiale 

2. Vi mangler fortsat en presseansvarlig 

3. Tom gennemgår udvalgslisten, så Hannes poster bliver fordelt 

b. Opdatering på ansøgning til Team Næstved Elite 

➢ Vi afventer fortsat tilsagnet fra TNE – det bør komme i indeværende uge 

c. Opdatering på DCU Ide-møde d. 11/1 i Middelfart (Tom, Ole) 

➢ Der er grøde i aldersopdelingen og licensbegrebet, både for B&U og Master 

d. Evaluering af Juleafslutning og Nytårskur 

➢ Nytårskuren bliver fremtidig en del af generalforsamlingen, hvis den er i uge 1 el. 2 

e. Opdatering fra løbsudvalget (Ole) 

➢ SCR er i gang med biler og tilladelser og det går fint 

➢ Vi skal have det store O.B. Wiik telt ud igen – Tom er i kontakt med Henrik Stegmann 

➢ Det ville være fint med en sponsor til vores løb 

f. Morten Ravnkilde og Team RYTGER 

➢ Morten Ravnkilde har valgt at skifte moderklub – han synes åbenbart at der har været 

en urimelig efterlysning af ganske almindelige informationer fra NBC’s side 

8. Kommunikation og hjemmeside 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Stor opbakning til juleafslutningen fra teams 

➢ Klinkes 3. plads til DM i cross 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Der er nu linket fra hjemmesiden til teams sociale medier 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. - 

10. Eventuelt 

a. Søgning af puljer – ’nogen’ er gode til det. Skal vi søge til udstyr og evt. MTB-cykler? 

b. Tom vil gerne købe en printer – bevilget op til DKK 1000  


