
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 10. februar 2020 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Jesper Davidsen, Tom Levå, Simon Marquardsen, Kenneth Reinholdt, Jens D. Jensen 
og Ole Hansen 

Afbud/fravær: Mikkel Levring, Signe Lykkebo (begge ferie) 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Jesper) 

➢ Én træningssamling tilbage – d. 29-30/2 starter i Fri Bikeshop Haslev 

➢ Træningslejr ved Gardasøen fra d. 21/3 – fly og 3 biler derned 

➢ Økonomien ser god ud, og der er luft til budgettet 

➢ Tobias Aagaard leverer stadig flotte resultater, bl.a. til 3-dages løbet 

➢ August B H skal med på træningssamlingen d. 29-30/2. Tjek mail-listen 

➢ Husk at OK benzinkort skal tilmeldes NBC, så de 5 øre/liter går til klubben 

➢ Teamet har søgt fribilletter til Storebælt – deler ansøgningen med Tom 

b. DCU team (Jens D J) 

➢ Sportsligt set alt OK – bl.a. til U23 6-dages løbet i Berlin 

➢ Klinke kom til U23 VM i Cross, men ’panikkede’, og kørte bedre i Lille 

➢ Rammerne landet og de er så FEDE! Resten af delene i Esbjerg på torsdag 

➢ Tøjet er bestilt og burde lande snart, hvis 4 uger holder 

➢ Opgaverne til Åbne Løb er fordelt, så DCU-teamet sætter skilte op og tager ned 

➢ Har fået alle de UCI-løb, som vi ønsker – vil fravælge Uppsala, hvis de giver lyd… 

➢ Er lidt usikker på fuldt team til Distriktslejren, da mange ryttere er i udlandet  

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Forenkling af sponsorpolitik (Simon) 

➢ Endnu ikke færdig – tages op på strategidagen 

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

➢ Vi kan få MTB-tøj i NBC-farver 

➢ Vi skal tjekke de registrerede ryttere mod, hvem der faktisk møder frem (Signe) 

➢ Vi skal prøve at få spredt budskabet om lørdagstræningen om søndagene 

c. Motionsinitiativ (Jens, Tom) 

➢ Vi har været 6 forskellige ryttere ude på MTB, og vi holder fast! 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. NBC Distriktslejr (Tom) 

➢ Det vælter ind med penge og der er 150 tilmeldte, men flere navne på vej 😊 

➢ Der kommer også et par U19-piger 

➢ Der har været nogle diskussioner om U19 på Facebook, men det er svært at styre 



b. NBC Rytterpræsentation (alle) 

➢ Kenneth Andersen har meldt sig, for vi bookede faktisk lokalet igen sidste år 

➢ Det kan gøres for DKK 115,- pr. år, og så er der taget hånd om det 

➢ Vi springer Rytterpræsentationen over i år, men er klar til at gribe den igen 

c. NBC og SCR licensløb d. 4-5/4 (Tom og Ole) 

➢ Der er god gang i planlægningen og mange opgaver er fordelt ml. NBC og SCR 

➢ Måske kan vi skaffe nogle frivillige fra MTB-holdet 

6. Nyt fra kassereren 

a. Seneste posteringer 

➢ Alt OK, udgifter til transport, reparationsstativ, printer, husleje, gebyr til DCU 

➢ Sponsorpenge fra Popps og Møns Bank og fra Jens Ranneries 

b. Budget-opfølgning 

➢ Intet nyt, men der er ikke brugt nogen penge udover budget 

7. Nyt fra formanden 

a. Opdatering på ansøgning til Team Næstved Elite 

➢ Vi har fået samme bevilling som sidste år, og betinget TDKK 20 oveni 

➢ Vi mangler at få ca. TDKK 10 + moms i sponsorpenge for at udløse bevillingen 

b. Strategimøde d. 14/3 2020 med morgenmad fra kl. 9:00 hos Ole 

➢ Vi aflyser bestyrelsesmøde d. 9/3 til fordel for strategimødet 

➢ Bestyrelsesmødet d. 13/4 ligger på 2. påskedag – flyttes til d. 6/4 

➢ Ole udsender agenda 

8. Kommunikation og hjemmeside 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Patrick blev 3’er i Ballerup 

➢ Egehus vandt i Berlin 

➢ Tobias Aagaard kører stærkt på banen 

➢ Bevilling fra Team Næstved Elite 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Intet at bemærke 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Sponsorarbejde frem mod 2021 (Tom) 

➢ Tom samler snarest sponsorudvalget 

➢ Skal vi ikke køre videre i et år mere med samme sponsorer? 

➢ Måske skal vi gå sammen med SCR om at løfte kontrakten med Reinhardt i 2021 

b. Møde med MTB & Fun Pingel (Tom) 

➢ Tom har talt med Steen Dalum om et samarbejde. Ole går med i arbejdet 

c. Mulige nye lokaler (Tom, Jens) 

➢ Ca. 200 m² i Præstemarken til en rimelig husleje og en længere kontrakt 

➢ Vi vil kunne holde en meget større del af vores arrangementer selv 

➢ Vi kan evt. tjene lidt på at udleje lokalerne til sammenkomster 

➢ Der er lavet en liste med ting, der skal rettes eller udbedres, og vi afventer udlejers 

overslag mht. den forventede husleje 

➢ Vi skal da have plads til e-biking – det skal vi da, og vi kan evt. søge om midler i en 

fond til at få udstyret på plads 



d. Trafik-official kurser 2020 (Ole) 

➢ Kan kombineres med NIU’s førstehjælpskurser 

➢ Vi skal nok prikke nogen for at få forældre på dette kursus 

e. Medaljeløb 2020 (alle) 

➢ Distriktet vil gerne have indmelding – Ole videresender til Jens og Tom 

➢ Vi holder fast ved enkeltstarten, men det udelukker jo ikke et linjeløb… 

➢ Der er måske også andre muligheder i DCU’s idékatalog 

➢ Vi skal annoncere bredt, så der kommer en vis mængde ryttere 

10. Eventuelt 

a. Fritids- og foreningskonferencen 2020 

➢ Afholdes d. 18/4 – meld jer til. NBC betaler de 100 kr. for NBC ledere/trænere 

b. Indstillinger til Sport Awards med deadline d. 23/2 – Ole skriver 

➢ Trænerprisen – Martin Nielsen 

➢ Talentprisen – Patrick Frydkjær 

➢ Kultur- og Demokratiudvalgets Pris – Frederik Irgens (fortroligt!!) 

c. Rekord-udvalget om 10 km rekorden – er der nogen kandidater med realistisk mulighed? 


