NBC bestyrelsesmøde mandag d. 9. april 2018 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej

Tilstede:
Lennart Heine, Jens D. Jensen, Søren Andersen, Hanne Jensen, Henrik Andersen
(UDJT) og Ole Hansen
Afbud:

Tom Levå, Frederik Thomsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat
a. Referat godkendt
2. Opdatering fra teams
a. Uno-X Danish Junior Team (Henrik)
➢Træningslejr ok og 2 udlandsløb, på ture hvor rytterne er i centrum, men Belgien
ligger næsten for tidligt
➢Podie-placeringer i alle danske løb
➢Rytterpræsentation hos Uno-X ok og teambil på plads
➢Flere udlandsløb i vente – 3 løb i Frankrig er for langt væk
➢Scala-arrangement en succes (skal måske ligge i november til betaling af cyklerne)
b. Team WasteApp – OB Wiik (Jens)
➢Har stillet op i 6 løb og fået points i alle
➢Sjællands bedste DCU-hold, og rytterne kører virkelig som et team
➢Status er 8 ryttere på holdet
➢Tøjet leveret som aftalt – det er super kvalitet
➢Cykler afsendes uge 17 fra Belgien (TREK-cyklerne kører heldigvis)
➢Ny bil – den er gammel og kører godt – er til staffering og bliver blå
➢Sponsor-løb for senior-team skal aftales i detaljer – køres for Lokalforsikring
3. Økonomi (Tom)
a. Fordeling af licens-rabat – alle har fået samme beløb, men bør fremover få samme
procentsats, da teams betaler hhv. TDKK 10, 15 og 20
b. Samordning af regnskaber for hele NBC – afventer Tom og konsultation med Jens Juul
c. Udgår i øvrigt, da Tom har meldt afbud
4. Formand (Ole)
a. Evaluering af Distriktslejr og Rytterpræsentation
➢ Prima distriktslejr
➢ Udestående med skolen mht. afbrændt relæ (HFCK’s varmeblæsere)
➢ Menstrup Kro ikke helt tilfreds efter arrangementet
➢ Drejebog skrevet og nu del af vores dokumentation
➢ Sponsorer betaler ikke for Rytterpræsentationen
b. PostNord DK Rundt 2018 etapestart og mål
➢ Ole cirkulerer Jesper Worres skriv om krav og aflønning
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c. Skabeloner og drejebøger
➢ Der ligger meget i Dropbox – vi kigger på det næste gang
d. Krav og forventninger til Team RYTGER – p. b. Cykeltøj-Online
➢ Vi skal selv være dygtigere til at udnytte bredden i klubben – vi tænker
Kommunikation og hjemmeside
a. Mærk Næstved
➢Redegørelse om markedsføring af MN er sendt til MN, Birthe Stephansen
b. Lokale medier
➢Vi har allerede været mere i lokalmedierne end hele sidste år
c. Nyhedsbrev
➢Udkommer i starten af hver måned – deadline hver d. 1.
Kommende løb og arrangementer
a. Gennemgang af driftskalender og tovholder-status
➢Pinse-turen kører med ca. 40 deltagere – meld til Hanne!
b. Aktive Feriedage
➢Ole taler med Tom om vi skal byde ind
Aktuelle sager:
a. Eget løb i år og fremover
➢Vi afventer og tager sagen op snarest
b. Eliteudvalget har holdt møde med UDJT
➢Tidlig integration af Lennart og Jens Juul aftalt og holdes gennem sæsonen
➢En gennemgående gruppe (nu vel Georg og Michael Smith)
➢Uno-X står for tøjet fremadrettet
➢Samarbejde mellem teams med mekanikere og evt. sportsdirektør på dagen
➢U17 skal integreres og planer skal ligge klar
➢Nyt møde aftalt til juni
c. Trænere og træning
➢Hold 2 - 4 træning fungerer fint
➢Hold 1 træning gør det også, men vi vil gerne have en tovholder
d. Frivillige til tøj-administration og henvendelser fra nye medlemmer
➢Vi ser på det
Eventuelt
a. Jens skal på kongres i Kolding i weekenden. Jens bliver Distriktet Sjællands repræsentant i
pige/kvindeudvalget

