
Referat fra NBC ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 2/6 2021 

Speciel dagsorden, da det er første møde efter GF 

 

Tilstede: Tom Levå, Jens D. Jensen, Kenneth Reinholdt, Gudrun Höskuldsdóttir, Simon Marquardsen, 

Christian Flindt-Larsen og Ole Hansen 

Særlig gæst: Jens Ranneries 

Dagsorden 

1. Forretningsorden for bestyrelsen og bestyrelsesmøder 

• Ingen kommentarer eller spørgsmål fra de nye bestyrelsesmedlemmer 

• Formanden opfordrer til grundig gennemlæsning 

• Konstituering mht. til næstformand og sekretær afventer førstkommende ordinære møde 

 

2. Diskussion forud for DCU Distrikt Sjællands Årsmøde på lørdag d. 5/6 

• Vi forventer ’indædte’ diskussioner omkring bestyrelsens arbejde og valgene 

• I en ny distriktsbestyrelse prioriterer vi kompetencer og vilje, og især samarbejdsevner 

• Det er vigtigt at fremtiden skabes i et bredt fællesskab med DCU og distrikt JF 

• Vi sidder sammen fra NBC (Jens R, Christian og Ole) og koordinerer undervejs 

• Vi bakker 100% op om Jens Ranneries som kandidat til repræsentantskabet (genvalg) 

• Tom pointerer at det er vigtigt at arbejdet omkring B&U licenser og løb bliver til realiteter 

 

3. NBC’s licensløb 2021 

• Rute over Menstrup Bjerg foretrækkes, selv om ruten går mod uret 

• Ulempen er at der er for mange venstresving, hvor vi i teorien skal bruge 2 TO’er 

• Vi flytter Herre C og D over på 21 km ruten, så vi hurtigst muligt kan lukke den lange rute 

• Vi (2 x Jens, Tom og Ole. Andre??) kører ruten igennem fredag d. 11/6 kl. 15:30 fra Grønbro 

• TT-ruten fra 2019 (aldrig brugt) kunne være et alternativ, selv om den går ind i Slagelse 

 

4. Eventuelt 

• Næste ordinære møde: mandag d. 21/6 kl. 18:30 i klubben (juli mødefri) 

• Hvad vil de nye bestyrelsesmedlemmer gerne bruge deres energi på? 

o Flere voksne medlemmer (motionsryttere) 

o Træning og flere piger i klubben 

• Vi afventer fortsat NBC’s Venners generalforsamling 

• Klubbens lokaler – rengøring? Tom finder ud af noget 

• Sponsormuligheder gennemgået – forventes på plads inden ferien 

• Sommerløb 

o Hvem tager de enkelte dage – Tom laver en liste 

o Tom vil fortsat køre en tilmeldingsordning 

o Hvordan tager vi penge – MobilePay på en frivillig (ukontrolleret) ordning – 20 kr. 


