
NBC bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. april 2021 kl. 18:30 på Zoom 

 

Tilstede: Simon Marquardsen, Mikkel Levring, Tom Levå, Gudrun Höskuldsdóttir og Ole Hansen 

Afbud/fravær: Kenneth Reinholdt og Martin Flindt-Møller 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Mikkel) 

➢ Tur til Italien aflyst, men god samling i Silkeborg 

➢ I går var teamet i Slagelse – det var koldt, men teambilen så rigtigt godt ud       

➢ Første Uno-X Cup på søndag – alle glæder sig 

➢ Der er 6 mand i SU – men forældre har ikke noget med udtagelse af gøre 

➢ Tobias Levring har haft lidt skadet knæ, men er i gang med optræning 

b. DCU-team (Tom) 

➢ Der er udleveret alt muligt godt til rytterne 

➢ Mekanikerdag afholdt og alt grej er registreret 

➢ Løbene er gået over al forventning – og vi har været i Top-10 flere gange 

➢ Rasmus Søjberg og Peter Haslund har flere gode placeringer 

➢ Flere artikler har været i Sjællandske og det er guld værd! 

➢ Hyldtoft er stoppet med øjeblikkelig virkning, og Rost og Klinke er skadet 

➢ Teambilen er folieret og ser godt ud! 

➢ Der har været et samarbejdsmøde med Kali og vi får lov at teste nyt grej 

➢ Bestyrelsen har i øvrigt 2 pladser i erhvervsnetværket og der udsendes nyhedsbrev 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Status på børne-tour i Næstved 

➢ Det bliver torsdag d. 5/8 kl. 12:00 og vi søger de TDKK 25 fra Mærk Næstved 

➢ Vi regner med at der er ryttere nok til markedsføring på trods af Randers Bike Week 

➢ Skilteplan er lavet og sendt til Park & Vej 

➢ Vi får ikke lukket hele ruten af, men kun medkørende let trafik på et par stræk 

➢ Vi får derfor også brug for et par Trafik Officials, men det ordner sig 

b. Samarbejde med Rynkeby om cykelløb - intet nyt 

c. Onsdagstræning 

➢ Kenneth er fortsat tovholder, så vi forventer at der er en fælles onsdagstræning 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Vinsmagning – Lars er bestilt til den første fredag i oktober 



6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Tøj og dæk købt i webbutikken 

➢ Møns Bank har betalt sponsorat 

➢ Medlemstilskud modtaget, men ikke op til de beløb vi tidligere har modtaget… 

➢ Husleje betalt 

➢ Nu er der veste til de mindste i tøjbutikken (til DKK 450) 

b. Kompensation for tabte indtægter? 

➢ Tom holder øje med relevante puljer 

c. Status på gavekort 

➢ Fri Bikeshop og Thomas Kyhn er klare med gavekort 

d. Hjemmeside-opdatering 

➢ Den er blevet flot og noget anderledes – Klubmodul synes vi er en god kunde 

➢ Vi har fået Facebook ind over uden – det er Næstved Bicycle Club-siden fra Fb 

➢ Vi efterlyser nyere billeder med action og det skal være en rimelig høj kvalitet! 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Skal vi som klub have en holdning til uroen i DCU? 

➢ Der er både plusser og minusser ved formanden, som har gjort det godt, men helt 

klart også begået nogle fejl 

➢ Vi har Jens Ranneries og måske Jens D. Jensen i repræsentantskabet 

➢ Vi skal ytre os på fx Formandsmøderne og insistere på at vi kommer videre og at alt 

bliver gjort med integritet fremadrettet 

b. Klubtræning i sommerhalvåret 

➢ Vi har 2 hold med hhv. Kim Ryan og Ole, og det går godt – vi har plads til flere 

c. Sæsonåbning 

➢ Bertram og Simon kører i Holbæk på søndag 

➢ I junior deles op i U18 og U19, så felterne ikke bliver for store 

d. Generalforsamling (foreløbig udskudt til d. 5/5) 

➢ Vi vurderer d. 19-20/5 om det skal skubbes yderligere 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned’ 

➢ Sæsonen er i gang for A, og der kommer løb (med restriktioner) løbende 

➢ Vi har en god kerne af unge ryttere 

➢ DCU-teamet har fået flere Top-10 placeringer 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve – se under punkt 6d. 

9. Indkomne/specielle punkter 

➢ Indstillinger til Sport Awards – Sport Awards er desværre aflyst i 2021 

10. Eventuelt 

a. Webshop - vi har gode, billige dæk til salg (Pirelli Zero Velo til 350,-/styk) 

b. Slagelse har nogle fede klublokaler med hometrainere med skærme etc. 

c. Tom vil gerne have en ny person til at arbejde med sponsorer 

d. Vi skal holde et forældremøde for de nye rytteres forældre 


