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

 

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

Ole Hansen, Nicholas Poulsen, og Jens D. Jensen 

Afbud/fravær:  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Nicholas) 

➢ Randers Bike Week i 2 felter for junior, hhv. 2 og 5 ryttere i felterne. OK placeringer 

➢ Der var stor tilfredshed med RBW og med resultaterne – nr. 3 i team-konkurrencen 

➢ Nu er alle pladser på teamet optaget (og ingen ryttere fra SCR er udvalgt) 

➢ Processen omkring kontakten til U17-gruppen i samarbejdsklubberne skal styrkes 

b. DCU team (Jens D J) 

➢ Ingen møder afholdt 

➢ Træningsløb som beskrevet i seneste referat er krydset af 

➢ RBW også krydset af med godt resultat og på podiet med en 2. plads 

➢ Diverse cups forventes aflyst, men det burde blive meldt endeligt ud i morgen 

➢ Stiller med 10 mand til DM i linjeløb 

➢ Hjelme er landet og er superfede, og ligeså tøjet 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Medlemshvervning (Signe, Simon, alle) 

➢ Annonce er i Ugeavisen igen i denne uge 

➢ Det kunne være fedt med en korresponderende artikel, men vi fik den ikke på plads 

➢ Vi vil gerne have film på SoMe, og både Simon og Signe arbejder med deres 

kontakter 

➢ Annoncen fra Ugeavisen lamineres og hænges op i cykelskurene på skolerne af 

Signe 

b. Status på MTB (Signe, Tom, Ole) 

➢ Er ’opsigelsen’ fra trænerteamet endelig? Tom spørger dem, hvad der skal til? 

➢ Er det et problem med ressourcemedlemskabskontingentet? 

➢ Kunne de måske nøjes med at tage én træning/uge, så turen køres af andre? 

➢ Kunne vi hjælpe dem med sporbygningen til gengæld for træning? 

➢ Ole søger på DGI Storstrømmens årsmøde om der er MTB-ressourcer dér 

➢ Vi kan også spørge Tobias Juul, som jo var god på en MTB 



c. Støtteforening (Tom, Ole) 

➢ Dialogen med NBC’s Venner er positiv 

➢ Vi har sendt dem et forslag til nye vedtægter 

➢ Ressourcemedlemmer skal flyttes over i NBC’s Venner 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Terminsplan 2020 

➢ Alle boldene er fortsat ’op i luften’, da forsamlingsforbuddet ikke er løftet 

b. Klubmesterskab 

➢ Skal det annulleres i år af mangel på ryttere i de fleste klasser? 

➢ Eller skal vi arrangere nogle flere sommerløbs-agtige løb som erstatning og udnævne 

en afdeling af sommer/træningsløbene som gældende som klubmesterskab? 

c. Medaljeløb 

➢ Ikke i år 

d. Sponsorløb 

➢ Afholdes onsdag d. 9/9 på Svalebæk Skole 

➢ Hvad med MTB-rytterne – der er et MTB-spor i Haslev, som de kan køre på og så 

komme til Svalebæk bagefter. Kenneth og Signe planlægger 

e. Bookingen til Tønder/Sønderborg 

➢ Det er vigtigt at vi kan afbestille uden omkostninger 

➢ Vi skal lige manøvrere i de forskellige tilbud og samlet antal af deltagere 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Gustav Gram-Larsen er meldt ud, men har fået refunderet ½ tøj 

➢ Forsikring betalt for lokaler og indbo 

➢ Husleje minus tilbagebetaling af varme er afregnet 

➢ TNE-penge modtaget og sendt videre til teams 

b. Budget-opfølgning 

➢ Alt OK og stadig penge i overskud som følge af den lave aktivitet 

c. Giordana-aftalen 

➢ Jens og Tom har været til møde med Reinhardt, og begge parter vil gerne fortsætte 

samarbejdet, hvis rabatsatserne kan matche ’markedsniveauet’ 

➢ Møde igen på torsdag d. 13/8 og forhåbentlig lukker vi en aftale 

➢ Børnestørrelser i både MTB- og landevejstøj er allerede tilgængeligt eller i det 

mindste på vej ind i sortimentet 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Evaluering af 

➢ Sommerløb 

1. Der har været stor tilfredshed med arrangementet og nogle gode løb 

2. Vi fastholder max. 50 ryttere i forhold til sikkerhed på ruten 

3. Der var flere styrt, så vi skal have et kursus og en førstehjælpskasse! 

4. Skal vi screene deltagerne, så vi ikke får nogen med uden løbserfaring, eller 

kan vi nøjes med at præcisere et deltagerkrav i opslaget på Facebook? 



➢ Aktive Feriedage 

1. Kørt OK for både MTB og landevej, men ikke noget stort år 

➢ Social Ride 

1. Holdt 3 gange i ferieperioden og har været hyggeligt og har stort potentiale 

2. Holdes fremadrettet 1 gang/måned i sommerhalvåret og hver 2. uge i ferien 

b. Aftale med og fremtidig drift af NBC juniorteam 

➢ Tilskudsbeløbene er rettet ned, så alle samarbejdsklubberne skal godkende 

➢ Team Næstved midler fordeles efter antallet af ryttere på hhv. DCU- og juniorteam 

➢ Der skal tales specielt med SCR om at være en del af samarbejdet 

➢ Det er også en mulighed at række ud til LFCK, da Noah Morell er en del af teamet 

c. Ny dato for NBC Strategimøde 2020 

➢ Skal vi bruge mødet som en samlet evaluering af sæsonen i oktober 

➢ Vi holder mødet d. 24/10 kl. 9:00-15:00 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Velfungerende sommerløb med god respons 

➢ Godt initiativ med Social Ride 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Ny event: Sponsorløb – tilmelding åben 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. NBC regelsæt m/sanktionsmuligheder (Simon) 

➢ Der har været eksempler på at en NBC-rytter ikke repræsenterer NBC på en god 

måde 

➢ Der skal tales med rytteren – enten på stedet, så situationen er i ’frisk erindring’ eller 

ved hjælp af trænergruppen 

➢ NBC’s Værdier skal evt. revideres (på strategimødet) og skal bruges aktivt til at styre 

en acceptabel adfærd og attitude for vores ryttere over for alle andre i sporten! 

10. Eventuelt 

a. Hr. og fru Heine og Jens D. har tilbudt DCU at være værter for pige-campen igen i år, men 

DCU skal selv stå for arrangementet 


