
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 8. juni 2020 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Tom Levå, Simon Marquardsen, Mikkel Levring, Signe Lykkebo, Ole Hansen, Carsten 

Machholdt, Jesper Davidsen, og Jens D. Jensen 

Afbud/fravær: Kenneth Reinholdt 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Carsten / Jesper) 

➢ Holder SU-møde onsdag, hvor KCR’s formand (Martin Flindt Møller) deltager – 

interesseret i fremtidig drift af juniorteamet 

➢ Der fokuseres nu på ryttere til næste sæson, og der er 4 pladser åbne 

➢ Der var træningssamling i Søhøjlandet i Pinsen, og det var en succes 

➢ Der kører rytterpræsentationer på SoMe her op mod starten på løbssæsonen 

➢ Der arbejdes på budget og sponsorer til 2021-sæsonen, da indeværende sæson jo har 

været meget speciel indtil nu – en del af årets overskud forventes overført til 2021 

➢ Der skrives på et materiale til potentielle ryttere om teamet med bl.a. teamets historik, 

målsætninger og værdier 

b. DCU team (Jens D J) 

➢ Hjelme er først på vej hjem nu fra USA 

➢ Tøjet netop landet og faktura betalt (men der udestår en servicediskussion) 

➢ De 3 DCU-teams arrangerer et 3-løbs cup for A på Flyvestation Værløse 

➢ Der arrangeres løb på Bornholm, som teamet er inviteret til 

➢ Ryttersamling i næste uge med sponsorer 

➢ Der er potentielle og spændende rytter-kontakter til 2021-sæsonen 

➢ Amund kunne godt være interesseret i at arbejde med U23-rytterne 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Medlemshvervning (Signe, Simon, alle) 

➢ Artikel fra MTB-træning var i Ugebladet i onsdags – rigtig flot på forsiden! 

➢ Vi skal annoncere – første gang på onsdag, og så igen i august 

➢ Der er kommet 2 henvendelser efter artiklen 

➢ Hvidovre har haft lignende udfordringer, og har været i forløb med DGI 

➢ Vi afventer til efteråret med yderligere initiativer 

b. Status på MTB (Signe, Tom, Ole) 

➢ Der er godt 10 ryttere til træning 

➢ Trænergruppen ønsker desværre ikke at fortsætte efter oktober 

➢ Vi prøver at tage spredte kontakter for at få nye trænere på plads ASAP 



➢ Vi kan også spørge i HG, som også har MTB aktivitet 

c. Støtteforening (Tom, Ole) 

➢ NBC’s Venner bliver lavet om til en støtteforening (oprindelig startet i 1970) 

➢ Almindelige ressourcemedlemmer kan fremover blive medlem af støtteforen. 

➢ Vi arbejder os frem mod en ekstraordinær generalforsamling 

➢ Vi skal opdatere  

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Terminsplan 2020 

➢ Vi dukker os lidt, da det ikke er attraktivt (eller sikkert) at holde løb i efteråret 2020 

➢ Hvis vi kan byde ind med noget, så skal vi selvfølgelig det… 

b. Noter fra trænermøde, herunder e-cykling og social cykling 

➢ Vi skal gentænke hvor meget vi er villige til at betale for et nyt lokale, da vi kan få 

kontingent for e-cyklings-medlemmer 

➢ Vi holder social cykling én gang om måneden på en fast tilbagevendende dag 

c. Sommerløb 

➢ Vi bliver nødt til at bruge tilmelding i år, da vi ikke kan administrere antallet ift. Corona 

➢ Forsamlingsforbuddet er 50 personer indtil 8. juli og derefter 100 personer 

➢ Vi starter d. 28/6 og 6 søndage frem til d. 2/8 kl. 10:00 i hhv. Brandelev og Lundby 

d. Aktive Feriedage 

➢ Der er kun hhv. 3 og 4 tilmeldte, men vi kører på alligevel 

➢ Det er MTB d. 13/7 og landevej d. 21/7 – vi åbner for yderligere tilmelding som en 

slags ’Åbent-Hus-dag’ 

e. Klubmesterskab 

➢ Vi forventer fortsat at holde klubmesterskab en tirsdag i september 

f. Medaljeløb 

➢ Det kunne være en event som en aktivitet fra DCU’s hvervningskatalog 

➢ Vi har ikke stor tiltro til at det giver nogen medlemmer… 

g. Bookingen til Tønder/Sønderborg (50 personer) 

➢ Vi vil gerne have en hånd fra teams til at arrangere turen 

➢ Vi vil søge en bekræftelse fra én klubberne på at arrangementet kører på dagene 

➢ Bookingen er på Danhostel 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Ikke det vilde, dog lidt tøjsalg og husleje 

➢ Et par nye medlemmer 

b. Budget-opfølgning 

➢ Stadig positivt, da der ikke er brugt penge endnu 

c. Sponsorindbetalinger til TNE 

➢ Vi mangler én sponsor, men der er styr på det, så tilskuddet kan udbetales til NBC 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Corona 

➢ Vi har styr på det og der er ikke nogen Corona i eller omkring NBC 

b. Ny dato for NBC Strategimøde 2020 

➢ Vi fastsætter en dato senere 



8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Artiklen i avisen var superflot med godt blikfang i en flyvende Jonas! 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Brug af billeder i NBC er sendt ud på mail, så medlemmer kan give tilsagn om brug 

➢ Kan vi gøre hjemmesiden mere appellerende og nemmere ved indmeldelse? 

➢ Signe taler med ’sin’ grafiker om hvordan der skabes bedre forbindelse ml. potentielle 

medlemmers glæde ved sporten og selve den administrative proces 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. - 

10. Eventuelt 

a. Sponsorløbet arrangeres af Tom, Jens og Henrik A – dato kommer senere (slut august) 

b. MTB-tøj er ’efterlyst’ hos Giordana, så vi kan få alle størrelser 

c. Vi skal snarest finde ud af om vi skal fortsætte med Giordana, og om vi kan få fx SCR med 


