
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 4. maj 2020 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Tom Levå, Simon Marquardsen, Kenneth Reinholdt, Mikkel Levring, Signe Lykkebo og 

Ole Hansen (team-repræsentanter ikke inviteret) 

Afbud/fravær:  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Nicholas - indsendt) 

➢ Alt OK og rytterne har mødtes og kørt enkeltstarter 

➢ Håber på endnu en træningssamling i Kr. Himmelfartsdagene 

➢ 6 dags etapeløb i Sverige d. 6. juli som måske bliver en mulighed 

➢ Sponsorerne er OK og støtter fortsat 

b. DCU team (Jens D J - indsendt) 

➢ Alle UCI-løb på nær de norske i august er aflyst 

➢ Økonomien ser fin ud, men det er fordi teamet ikke bruger nogen penge 

➢ Der er SU-møde d. 11/5 hos Georg Berg 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Forenkling af sponsorpolitik (Simon) 

➢ Der skal ikke godkendes af alle, men matches mod en liste på fællesdrev 

➢ Pointen er fortsat at vi skal ’skåne’ sponsorerne for overdrevet eller gentagen kontakt 

➢ Dame-team taget ud af teksten 

➢ Tom retter til og vi godkender pr. mail 

b. Status på MTB (Tom, Ole, Signe) 

➢ Vi er startet søndag d. 26/4, og kører onsdage og søndage 

➢ Vi vil gerne se trænere og ryttere i NBC-tøj – Ole taler med Martin og Anders 

c. Motionsinitiativ (Tom) 

➢ Intet nyt fra Pingel MTB og Fun, men der køres stadig både MTB og landevej et par 

gange om ugen på Henrik Andersens initiativ 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. NBC og SCR licensløb aflyst (Tom og Ole) 

➢ Der er ikke kommet noget nyt oplæg til terminsplan fra Distrikt Sjælland 

➢ Der er tale om at udvide sæsonen med oktober 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Alt OK, mest bevægelser omkring Distriktslejren 

➢ Snorre og Ilannguaq indmeldt, lokaletilskud modtaget, og lidt tøj solgt 



b. Budget-opfølgning 

➢ Det underskud der er budgetteret med, ser ud til at blive et overskud, da der ikke er 

brugt penge på flere arrangementer og løbet også var sat til underskud 

➢ Vi mangler et par sponsorindbetalinger til TNE, men Tom har en plan 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Corona – hvordan agerer vi omkring træning og andre klubaktiviteter? 

➢ Ringsted Cycling er startet op i små grupper 

➢ NBC afventer en melding fra regering / folketing i slutningen af denne uge 

➢ Når DCU ikke længere fraråder at træne sammen på landevej, så starter vi i NBC 

b. Medlemshvervning – hvornår og hvordan? 

➢ Skal vi lave en film med hhv. MTB, landevej og generel cykling og vedligehold? 

1. Signe og Simon finder ud af hvordan vi skær den og fastlægger en tidslinje 

2. Vi kan formodentlig bruge Danske Spils video og klippe i den 

3. Tom tjekker om vi må bruge den, og deler den igen på Facebook 

4. Skal vi købe annonce og få artikel i Næstved-Bladet (eller hvad det hedder?) 

omkring 1. juni, såfremt træningen kan opstartes inden da? 

➢ Skal vi have en Åbent Hus dag, så nye kan komme og snuse til træningen samlet? 

➢ Vi skal fastholde Aktive Feriedage med hhv. 1 dag landevej og 1 dag MTB 

➢ Vi skal også gerne afholde medaljeløb med god markedsføring 

➢ Folderen skal printes og uddeles, når skoleklasser fx har udendørs aktiviteter 

➢ Skal vi samarbejde med noget ”Fitness” for at få motionister på landevejen? 

c. Sponsor-reaktioner? 

➢ Hverken NBC’s eller Teams sponsorer er bekymrede over manglen på synlighed 

d. Ny dato for NBC Strategimøde 2020 

➢ Vi fastsætter en dato senere 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Ingen aktivitet, men både klub og teams er OK, også økonomisk 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ MTB Sommertræning opdateret, og der er kommet kontaktformularer 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Sponsorarbejde frem mod 2021 (Tom) 

➢ Vi er klare til at køre videre med tøjet én sæson mere med (næsten) samme sponsorer 

➢ Det er fortsat en mulighed at tage sponsorerne væk fra tøjet, eller i hvert fald fra buks 

b. Medaljeløb 2020 

➢ Det ligger fortsat til DCU-teamet, men vi aftaler nærmere 

10. Eventuelt 

a. Økonomien på Distriktslejren er + 29.000, men lokaler ikke betalt endnu 

b. U19-pigerne var med på Distriktslejren på trods af polemik, ligesom U19-drenge u/team 

c. Nye lokaler kunne stadig være en god ide, også for at få plads til spisning og e-cykling 

d. Klubmodul har meldt ud at man kan få en støtteforening med under licensen u/betaling 

e. Vi skal tænke tøjbeholdningen ind i medlemshvervningen, specielt i små størrelser 

f. Vi skal være obs på klubmesterskaberne efter sommerferien 

g. Vi skal holde styr bookingen til Tønder/Sønderborg (50 personer) 


