NBC bestyrelsesmøde søndag d. 11. feb. 2018 kl. 10:00 på Jørgen Jensens Vej

Tilstede: Søren Andersen, Hanne Jensen, Lennart Heine, Tom Levå, Charlotte Skovgaard, Ole Hansen, Jens
Jensen (TWAW)
Afbud: Frederik Thomsen (kommer senere), Henrik Andersen (UDJT)

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat
a. Referat godkendt
2. Opdatering fra Uno-X Danish Junior Team (alle)
a. Partnerskabsaftalen med Uno-X indgået
b. Hvad stiller vi op med de sponsorer, som ikke er aktuelle for UDJT? Tom kontakter!
c. Ideen bag aftalen med Uno-X er at der vil kunne skaffes en eller to større sponsorer til næste
sæson, fordi teamet bliver mere attraktivt
d. Næsten alle rytterne er i Calpe på ’uofficiel’ træningstur
e. Næste års forældre skal involveres mere i teamets arbejde Søren aftaler møde!
3. Opdatering fra Team WasteApp – OB Wiik (Jens)
a. Team-ansøgning godkendt – nu DCU-team
b. Lokalforsikring er vendt tilbage og indgår aftale med TWAW – de ønsker bl.a. netværkscykling, som
vi skal fintænke lidt på
c. Seniorteamet sigter på at afholde 2 x sponsorløb i år i samarbejde med junior
d. Kassen er tom, da der ikke er udsendt fakturaer endnu
e. Helle Juul er i gang med at finpudse regnskabet for 2017
f. DK’s højeste cykelrytter genbruger sin cykel fra 2017, så der er ikke flere BMC-cykler til salg
g. Teamsamling i denne weekend – én til i februar og én i marts på programmet
h. Der vil kun være 2 UCI-løb i DK i denne sæson, så ét løb i SE overvejes. Der er dermed ikke nogen
fidus i at være DCU-team, hvilket løftes i DCU
i. Tøj og cykler forventes i uge 10, hvilket er tidsnok til Rytterpræsentation
4. Økonomi (Tom)
a. Posteringer gennemgået – alt OK
b. Team Næstved støtten er ex moms, da momsen løftes af af Team Næstved, der er momspligtig, så
juniorteamet har fået en del af deres Team Næstved støtte
c. Overført forlods til Distriktslejren til Jane H
d. Regninger for 2018-sponsorater er sendt ud
e. Kontingentopkrævninger er udsendt
f. Der er styr på Team Næstved indbetalingerne, og støtten forventes udbetalt i marts
g. Udeståendet med seniorteamet er nu på DKK 160.000 for ’gamle TREK-cykler’
h. Budgettet er rettet til, så vi ender på det aftalte minus på DKK 25.000
5. Formand (Ole)
a. Er valgt til Fritidsudvalget
b. Persondataforordningen (linket til vandværksproceduren sendes til Tom)
c. Sport Awards indstillinger inden d. 16/2
➢Årets Leder: Ole Hansen (Jens skriver)
➢Ambitionsprisen: søges af juniorteamet

6. Kommunikation og hjemmeside
a. Johnny Larsen ’klager’ lidt over mangel på indlæg og aktivitet
b. Klubmodul er jo nærmest lavet til kontingentopkrævning og arrangementer
c. Nyhedsbrev udsendt – det er meget velkomment med indlæg
d. Skal vi udsende Nyhedsbrevet til sponsorer? Ja, det skal vi!
e. Vi skal forsøge at få vores medlemmer til at ’like’ opslag og sider fra sponsorer
7. Kommende løb og arrangementer
a. Rytterpræsentation mandag d. 12/3 kl. 17:30 på Menstrup Kro
➢Morten Dam kommer ikke – Bent Suhr som konferencier?
➢Kan vi lave et interview af de fremmødte sponsorer for at styre tiden?
b. Eget Løb d. 21-22/4
➢Pudebump på Brøderupvej er et problem mht. udformningen af siderne, så vi skal anmode
om ombygning til et trapezbump med afvanding (koster 50.000)
➢Ole skriver til Mærk Næstved og forsøger at involvere borgmesterkontoret
c. Distriktslejren
➢Styr på trænere og ruteopsætning og foredragsholdere
➢Møde d. 28/2 for at få styr på resten
➢Der mangler en såkaldt ’sovende leder’ i NBC’s rum (og så kan NBC’s egne ryttere ikke
sove der)
➢Der mangler nogle tilmeldinger og der er en uge endnu
d. NCM har afholdt arrangement i Fri Bike Shop, men der skal annonceres bredere, og det har Tom
aftalt med Bent
8. Aktuelle sager:
a. Generalforsamling, herunder regnskabsaflæggelse
➢Charlotte ønsker ikke at genopstille – Søren ønsker at fokusere på sin rolle som
elitekonsulent og kun svare for det i bestyrelsen
➢Frederik er OK med at tage et år mere i bestyrelsen
➢Formanden indstiller til at vi forsøger at holde os på 7 bestyrelsesmedlemmer
➢Jens D. Jensen opstiller, så det skaber behov for en ny revisor
➢Regnskabet for NBC er godkendt, men regnskab for teams udestår
➢Brian Hjort har accepteret ordstyrerposten
b. Fordeling af Mærk Næstved midler
➢DKK 42.000 til juniorteamet efter modtagelse af Mærk Næstved markedsføringsplan
➢DKK 75.000 til seniorteamet
c. Vi nedskriver værdien af cyklerne fra seniorteamet med DKK 30.000, og lånet til cykler fremadrettet
overføres til teamet og forventes at stå som indre værdi i teamet
d. Eget Løb døbes ’Mærk Næstved Løbet’ og vi allokerer DKK 10.000 til løbet
e. Vi annoncerer i næste Nyhedsbrev at der er penge til arrangementer i B&U afd.
9. Eventuelt
a. NBC tøj fra Giordana
➢Ole sender Giordana-Marc’s kontaktdetaljer til Tom, som tager kontakt
b. Der er hul igennem til LOXAM, så der er stadig liv i aftalen (da LOXAM er på tøjet)
c. De 1000 kr. fra Profilbutikken skal bruges (Tom kontakter om sponsorvæg)
d. Advisering om distriktslejrtræningsløb til manden i Bonderup (Ole -> Lennart)
e. Vi har nærmest en underafdeling i Venezuela med det gamle NBC sponsortøj
f. Jens skal undersøge om det får nogle konsekvenser hvis et team ’går konkurs’
g. Vi vil meget gerne sætte fokus på pigecykling, men mangler hænder til at løfte

