
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 10. maj 2021 kl. 18:30 i klublokalerne 

 

Tilstede: Simon Marquardsen, Tom Levå, Kenneth Reinholdt og Ole Hansen 

Afbud/fravær: Mikkel Levring, Gudrun Höskuldsdóttir og Martin Flindt-Møller 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Mikkel og Martin) 

➢ Det går rigtigt godt med det sportslige, og Noah har fået et par podieplaceringer 

➢ Der er flere sponsorer, der allerede nu ser ud til at fortsætte i 2022, og der er bestilt 

cykler til næste sæson gn. Fri Bikeshop 

➢ I den kommende weekend tager holdet til Vejle og kigger på DM ruterne 

b. DCU-team (Tom) 

➢ Rasmus Søjberg fortsætter den gode stime med Top-10 placeringer, og er suverænt 

den stærkeste førsteårs senior i år 

➢ Der har været samling omkring DM-ruten og Grand Prix Herning og alle deltog 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Status på børne-tour i Næstved 

➢ Vi har fået de 25.000 kr. til arrangementet fra Team Næstved 

➢ Nyheden er ude gennem DCU med store opslag på flere platforme 

➢ Tilmelding er allerede mulig – det koster 50 kr. for rytterne 

b. Samarbejde med Rynkeby om cykelløb - intet nyt – punktet udgår 

c. Onsdagstræning 

➢ Der bliver kørt hver onsdag 

➢ Der er lavet en ny Facebook-gruppe med dem, der faktisk deltager 

➢ Relevante klubmedlemmer skal optages i gruppen, da det fortsat er en klubtræning 

d. Forældremøde med intro til træning og løb 

➢ Nu hvor vi må samles, skal vi finde en dato hurtigst muligt 

➢ Der er 2 stk. U11-ryttere, der allerede har løst licens 

➢ Kenneth og Tom vil muligvis gerne tage med ud til de første løb 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Nye medlemmer til sponsorudvalg? 

➢ Gudrun er på, og det må være fint indtil videre 

➢ Slagteren forlænget til 2023 med gavekort 

➢ Autorudeservice og Ranneries på samme vilkår 



➢ Møns Bank forventes også at fortsætte, men Tom kontakter LJ 

➢ Happy-2-Fitness er også på Toms kontaktliste 

➢ Vi skal finde ud af om vi kan få godkendt flere generationer af klubtøj af DCU, hvis 

kun enkelte sponsorer skiftes ud 

➢ Vi skal også finde ud af om vi skal insistere på at rytterne kun kører i klubtøj 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Klubmodul går snart på nyt betalingssystem, kaldet ’easy’ fra NETS, men det kommer 

ikke til at betyde nogen som helst ændringer for medlemmerne 

➢ Køb lidt tøj og dæk til shoppen, og betalt husleje 

➢ Alt i øvrigt OK 

b. Kompensation for tabte indtægter? 

➢ Intet nyt 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. NBC licensløb d. 21/8 

➢ Vi skal meget snart i gang med planlægning 

➢ Tom foreslår at vi laver det om til en enkeltstart, da det er meget efterspurgt 

➢ Vi tænker lidt, før Ole spørger Distrikt Sjælland 

b. Generalforsamling (foreløbig udskudt til torsdag d. 27/5) 

➢ Indkaldelse, beretning og regnskab er klar – vi sender ikke bilag ud med indkaldelsen 

➢ Eneste åbne punkt er om Henrik Andersen genopstiller som suppleant 

➢ Indkaldelsen skal sendes ud senest på torsdag d. 13/5 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned’ 

➢ Noah med endnu en 2. plads for juniorteamet 

➢ Rasmus Søjberg med endnu en Top-10 placering for DCU-teamet 

➢ Fortsat en vis tilgang af unge ryttere i B&U, og Oliver har kørt sit første licensløb i U11 

➢ Onsdagstræningen kører 

➢ Børne-Tour i Næstved er ’på plakaten’ 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve – intet nyt 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Indkøb af klubtøj (Simon) 

➢ Vi savner noget klubtøj til vinterbrug – måske gabba-jakke el. en rigtig vinterjakke 

b. Kommunikation ml. trænere og hold (Simon) 

➢ Vi skal kunne meddele os til ryttere/forældre på en effektiv måde og i god tid 

10. Eventuelt 

a. Vi skal opmuntre rytterne til at træne sammen, hvis de træner ud over alm. træning 

b. Kan vi flytte træningen til kl. 17:00? 

c. Sker der noget i NBC’s Venner? 


