
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 28. juni 2021 kl. 18:30 i klublokalerne 

 

Tilstede: Kenneth Reinholdt, Jens D. Jensen, Christian Flindt Larsen og Ole Hansen 

Afbud/fravær: Simon Marquardsen, Tom Levå, Gudrun Höskuldsdóttir og Martin Flindt-Møller 

Mødet startede med at Kenneth bad om ordet før dagsordenen. Han er på flere måder utilfreds med 

sin rolle. Det korte af det lange er at han trækker sig fra bestyrelsen. Kenneth forlod herefter mødet… 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Ekstraordinært: Dialog om evt. valg af næstformand og sekretær (udsættes pga. ringe fremmøde) 

3. Gennemgang af seneste referat (ikke fundet nødvendigt af de tilstedeværende) 

4. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Martin) 

➢ Har netop overstået DM i Give med stor succes, og fik en 5 og 9 plads med hjem på 

linjeløbet til stor tilfredshed 

➢ Er begyndt at kontakte nye ryttere til den kommende sæson og har naturligvis en føler 

ud hos både August og Patrick 

➢ Ellers er alt vel: Teamet sender 5 ryttere til Belgien d. 10/7 for at køre løb, og hele 

holdet tager til Sverige ugen efter for at køre løb 

b. DCU-team (Tom) 

➢ Mads Klinke har valgt at stoppe med at cykel, og dermed trukket sig fra teamet 

➢ Jacob Schebye, har hjerteproblemer. Han gennemgår yderligere undersøgelser, 

herunder har en et måleapparat på hjertet. Han er dermed ude på ubestemt tid 

➢ Rost er fortsat skadet 

➢ SEJR!! i Denim Cup – en meget stor sejr for teamet. Blev fejret med champagne! 

➢ Niklas Falk (SCR) har kørt sig i A og dermed på Teamet og har allerede vist sit værd 

➢ Teamet har oparbejdet et rigtigt godt sammenhold blandt rytterne 

➢ DM er kørt. Rasmus og Niklas sad længe med blandt de sidste 50, men måtte til sidst 

slippe feltet. Hårdeste DM i mange år. Både pga. ruten og de 22 World-Tour ryttere 

➢ Tom trækker sig ved årets udgang fra Teamet. Er fortsat kasserer (vedtægtsbestemt). 

Teamet skal finde en ny regnskabsansvarlig samt repræsentant til NBC møder 

5. • Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Status på børne-tour i Næstved 

➢ Vi har haft møde med DCU Udvikling 

➢ DCU tager selv fat i CKB for at få markedsført 

b. Forældremøde med intro til træning og løb 

➢ Tom Levå vil gerne deltage 

6. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 



a. Nye medlemmer til sponsorudvalg? 

➢ Det er fint med Gudrun og Tom i udvalget 

➢ Det er aftalt med Fri Bikeshop, at vi afslutter samarbejdet 30. juni 2021. Dette er 

meldt ud på FB 

➢ Der er lavet en 2½-årig aftale med Næstved Cykel Center. Aftalen meldes ud primo 

juli 2021 

➢ Der udestår en forhandling med Bøttcher Fog. Den skal gerne afsluttes snarest 

➢ Når de sidste aftaler er afklaret, vil der blive bestilt nyt kort/kort til primær B&U. Vi har 

rigeligt tøj i store str. 

➢ Skal vi bestille vintertøj, i sponsor neutralt design? 

7. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ TNE-støtte modtaget (170.000, -) og udbetalt til teams. 

➢ Medlemstilskud, fra kommunen modtaget (13.440, -) 

➢ Salg af tøj, dæk, m.m. 

➢ Andre faste udgifter betalt (husleje, el, forsikring, m.m.) 

b. Kompensation for tabte indtægter? 

➢ Ikke noget nyt - "frygter" lidt, at vi har været for sent ude 

8. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Orientering om Distrikt Sjællands Årsmøde og den fortsatte føljeton… 

➢ Der er meldt en formandskandidat ind fra Amager CR, Morten Andersson, som ser ud 

til at være en god løsning som formand for en ’blandet’ bestyrelse 

b. Aktive Feriedage 

➢ Tom Levå har modtaget trøjer 

➢ Ole kører arrangementet med hjælp fra et par U15-ryttere og evt. Gudrun 

c. NBC licensløb d. 21/8 

➢ Jens arbejder med skilteplaner og er OK med at lave propositioner til ca. 20/7 

➢ Det skal ikke være et problem at få fx 10 TO’er til løbet gn. TO-puljen 

d. NBC Sommerløb 

➢ Vi mangler 2 løbsledere d. 4/7: Tom, 11/7: Christian, 18/7: Ole, 25/7: Simon, og 1/8: ? 

➢ Der køres Lundby – Brandelev – Lundby – Brandelev – Lundby 

➢ Ole sender Brandelev-rute-instruksen til Christian 

9. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Denim Cup sejr til DCU-team v/Søjberg 

➢ Resultatmæssigt det flotteste DM i junior-teamets historie 

➢ Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve – intet nyt 

10. Indkomne/specielle punkter 

a. Rengøring i lokalerne mod 500 DKK/måned (Tom) er vedtaget – måske oprydning først       

11. Eventuelt 

a. Vi er lidt i limbo omkring Pige-camp, men hvis der er friske piger med til Aktive Feriedage, 

så kan vi måske selv byde ind med et par ryttere? 


