
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 9. august 2021 kl. 18:30 i klublokalerne 

 

Tilstede: Tom Levå, Jens D. Jensen, Christian Flindt Larsen, Simon Marquardsen, Gudrun 

Höskuldsdóttir og Ole Hansen 

Afbud:  Martin Flindt-Møller og Mikkel Levring 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Ekstraordinært: Dialog om evt. valg af næstformand og sekretær, samt om Kenneths udtræden af 

bestyrelsen ifm. seneste møde 

a. Næstformandsposten er ikke understøttet i vedtægterne, så det giver ikke nogen mening 

b. Jens D. Jensen enstemmigt valgt som sekretær fra og med næste møde, inkl. indkaldelse 

3. Gennemgang af seneste referat (ikke skønnet nødvendigt) 

4. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Tom) 

➢ Noah Morell fører Uno-X junior-cuppen og holdet laver gode resultater 

➢ Teamet har også den hvide ungdomstrøje 

➢ Den sportslige side er blevet styrket med bl.a. Benny og Peter 

➢ Holdet ser ud til at blive stærkt næste år og forventer at blande sig i toppen 

➢ Der arbejdes løbende med at få sponsorerne på plads for næste år, senest er der 

lavet en aftale med Comwell Hotels omkring overnatninger og en aftale forventes på 

plads med Adidas/SJEB omkring fritidstøjet for næste år 

➢ Desværre en del defekter til Randers Bike Week, så det gik desværre ikke rigtig i 

vores retning. Men det var en super hyggelig tur 

➢ Der arbejdes på fælles træning for teamet, NBC, KCR og SCR’s ungdomsafdelinger 

b. DCU-team (Tom) 

➢ Rasmus Søjberg ligger nr. 2 i cuppen og er udtaget til PNDKR 

➢ Generelt går det rigtigt fint rent sportsligt 

➢ Ledelsen er fortsat Henrik og Bettina, og Christian Berg 

c. Aftaler med teams 2021-22 (Tom) 

➢ Vi har aldrig fået en aftale på plads med DCU-teamet, men det forsøger vi igen i ’22 

➢ Prioriteten er at vi får noget mere ud af at NBC har et DCU-team 

➢ Kontrakten med junior-teamet skal landes først og derefter model for DCU-teamet 

➢ Vi starter arbejdet medio september: Tom, Ole, Simon 

5. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Sponsorstatus (Tom) 

➢ Vi mangler at få meldt Næstved Cykelcenter ud, men vi skal først have et foto (Ole) 



➢ Layoutet til ny jersey er mere eller mindre på plads (Tom) 

➢ Husk sponsorvæggen! 

b. Oprydning i klublokalerne (Tom) 

➢ Der er tydeligvis blevet gjort rent siden vi holdt møde, så mange tak for det! 

➢ Vi skal have kroge til de sidste cykler i forrummet. Tom taler med Henrik 

6. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Sponsorløb? 

➢ Det fungerede ikke som et sponsorarrangement sidste år 

➢ DCU-teamet har deres sponsorsamlinger på anden vis i år 

➢ Hvis vi skal holde det fremadrettet, så skal det måske være en NBC-sensommerfest 

b. Klubtur til Tønder/Sønderborg 

➢ Løbene ligger i weekenden d. 25-26/9, men er ikke sæsonafslutning i år 

➢ Vi tjekker interessen (Tom) 

➢ Er det juniorteamet der driver arrangementet? 

c. Rytterfest og Vinsmagning (Tom) 

➢ Vinsmagning afholdes fredag d. 1/10 og er i Næstved Cykelcenter – Jane laver mad i 

portionsanretninger 

➢ Rytterfest sidste lørdag i oktober. Tom taler med festudvalget 

7. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Husleje og el betalt, medlemstilskud modtaget og trænertilskud 

➢ Lidt tøj solgt (inkl. Team Ø) og et par nye medlemmer meldt ind, herunder Benny 

➢ Supplerende tøj bestilt 

b. Kompensation for tabte indtægter? 

➢ Vi er ikke kommet ind under nogen af de puljer, som kører inden for idrætten nu 

8. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Orientering om Distrikt Sjællands Årsmøde d. 3/7 

➢ Det ekstraordinære Årsmøde forløb noget fredeligere end forventet 

➢ Jens og Ole deltog for NBC, samt Jens R som medlem af repræsentantskabet 

➢ Der blev valgt en ny bestyrelse (også med NBC’s stemmer) med Morten Andersson 

fra ACR som formand og Per Henrik Brask som næstformand, og med en godt 

blandet flok bestyrelsesmedlemmer 

➢ Vores vurdering er at det nok skal komme til at fungere fint, men vi ser spændt til om 

alle bestyrelsesmedlemmer holder ved 

b. NBC licensløb d. 21/8 

➢ Mange parametre er på plads omkring start/mål, ruter, afmærkning og information 

➢ Vi er næsten i mål med hjælpere, men mangler stadig tilsagn fra HJVP, uden hvem vil 

er på Herrens Mark og må genoverveje den nuværende opsætning… 

➢ På trods af ja til at købe skiltene, har Jens fundet tilbuddet fra AVS mest fordelagtigt 

➢ Vi tillader følgebiler til A-klasserne og junior 

➢ Pokaler og blomster er på plads, og Tom sikrer præmiepenge via Mobile Pay 

➢ Løbsudvalget holder møde d. 16/8 kl. 19:00 hos Tom 



c. Evaluering af NBC Sommerløb og NBC Aktive Feriedage 

➢ Der var ikke ret mange deltagere til Sommerløb, men nogle af klubbens medlemmer 

fik kørt nogle gode løb uden problemer og holdt formen flot vedlige – dog mange 

positive tilbagemeldinger fra deltagerne 

➢ Der var ikke mange deltagere til AF Landevej, men der kom 13 ud af 16 tilmeldte til 

AF MTB, og vi havde en god teknisk træning og en god tur til Mogenstrup med is       

➢ Spørgsmålet for begge arrangementers vedkommende er om de skal gentages i ’22? 

d. Evaluering af BørneTour 

➢ Der var heller ikke mange BørneTour deltagere, kun 26 + en håndfuld NBC’ere 

➢ Kristoffer mente at kommunen ikke havde gjort nok for at informere bredt 

➢ Skal vi gentage i juni ’22 ca. 14 dage før TdF Grand Depart? 

9. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Rasmus Søjberg udtaget til PostNord Danmark Rundt for ’landsholdet’ 

➢ Noah Morell fører junior-cuppen 

➢ Vi har afholdt en fin BørneTour med 26 deltagere (som ikke var NBC) 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Hjemmesiden skal nu understøtte NETS, men uden højere omkostninger (men med 

vores egen Mobile Pay) 

10. Indkomne/specielle punkter 

a. Vintertøj (Tom) 

➢ Det er dyrt, omkring DKK 1.000 v/køb af 5 stk., og DKK 940 v/10 

➢ Rytterne vil gerne have en langærmet og lidt tykkere trøje (lig teamet) 

➢ Kan vi selv trykke på en almindelig jakke? 

11. Eventuelt 

a. Tom er bemyndiget til at sælge traileren 

b. Nye medlemmer får at vide at de skal oprette en profil på hjemmesiden, og kører i øvrigt 

gratis resten af sæsonen (indtil 31. okt.) 

c. Max Pedersen er meldt ind igen for at kunne køre på banen (og senere også landevej) 

d. Skal vi have visitkort, som kan uddeles til forskellige arrangementer (Tom undersøger) 


