NBC bestyrelsesmøde mandag d. 27. juni 2018 kl. 19:00 på Jørgen Jensens Vej

Tilstede:

Tom Levå, Lennart Heine, Frederik Thomsen, Hanne Jensen, Henrik Andersen (UDJT)
og Ole Hansen

Afbud/fravær: Jens D. Jensen, Søren Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste referat
a. Referat godkendt
2. Opdatering fra teams
a. Uno-X Danish Junior Team (Henrik)
➢Der er skader og lidt mangel på motivation, så der er kun 5 aktive ryttere lige nu
➢Der er udtaget 2 ryttere til landsholdet
➢Til Belgien i weekenden og køre Philippe Gilbert
➢Der er opnået mange flotte placeringer
➢Fornuftig økonomi – rytterne køber sandsynligvis cyklerne selv
➢Vi beholder traileren
➢Sponsorløb i morgen med Henrik og Jens som løbsledere – flagposter er på plads
b. Team WasteApp – O.B. Wiik (Ole)
➢Flotte resultater
➢Det fungerer fint med Nicolai Stegmann i ny rolle som sportsdirektør
c. NBC Elitekonsulent
➢Vi arbejder på sammenslutningen med Slagelse CR og finder ud af hvordan ledelsen
af de 2 elite-teams skal skrues sammen
➢Søren A og Jens Ranneries sidder i styregruppen
3. Økonomi (Tom)
a. Økonomi OK – posteringer gennemgået – det ser ud til større overskud end budgetteret
b. Aktier købt i Møns Bank – gebyrer dramatisk reduceret
c. Økonomistyringsprogram med teams inkluderet koster DKK 5000 for flere årsregnskaber –
det køber vi og forpligter teams til at bruge ’hovedkassereren’ Tom
d. Betalings-løsning i klubmodul – vi må ikke fakturere gebyret til ’kunderne’ – vi går til NETS
og tegner en direkte indløsningsaftale
e. Tøjlager – tøjet med reklamen er sat ned til ½ pris, så vi kan komme af med det
f. Kontingent – vi fastholder fuldt kontingent på trods af det korte 2018 på 10 måneder
4. Formand (Ole)
a. Evaluering af sommerløb – der var i alt 100 deltagere de 3 gange og alle var glade
b. Evaluering af PostNord DK Rundt 3. etape – hårdt at skaffe de frivillige…
➢Indskrivningstavle til NBC? Ja tak!
c. Aktive Feriedage – gik godt selv om vi ikke umiddelbart fik nogle nye medlemmer

5.

6.

7.

8.

d. Mødestruktur fremadrettet
➢Vi fastholder bestyrelsesmødefrekvensen, dog næste møde d. 17/9
➢Vi skyder strategimødet til efter sæson – søndag d. 21/10
e. Vintertræningsplaner
➢Samme struktur som sidste år
➢Ole taler med Scala, Jens Eriksen
f. NBC licensløb 2019
➢Ole kigger på ruter ude ved Grønbrohallen (Sandved syd)
g. Indberetning af events/motionsløb i 2019
➢Det bruger vi ikke…
Kommunikation og hjemmeside
a. Succeshistorier fra den seneste måned
➢Vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier – Klubmodul-opstarten, vores løb,
det fortsat udkommende Nyhedsbrev, PostNord DK Rundt
Kommende løb og arrangementer
a. Rekordforsøg – vi tilbyder alle at forsøge at sætte klubrekord
b. Vinaften – er på plads og Jane og Lisbeth er i kontrol
c. Rytterfest – vi skal indsamle pokaler, men det haster ikke
➢Jysk Emblem vil gerne sælge os diverse pokaler – Tom har kontakten
Aktuelle sager:
a. Hurtig gennemgang af klubmodul, ca. 15 min – tjek! Det ser godt ud og virker
b. Klubmesterskab 2019 bliver overgivet til Kenneth Reinholdt, som gerne vil holde ét løb, hvor
klubmesterskabet afgøres
c. Annoncering efter nye medlemmer – hvor og hvordan skaffer vi nye unge medlemmer
➢Skal vi starte en MTB-afdeling – Tom kontakter en interesseret træner
d. Sponsorarbejde – første møde 5/9 og der er et par medlemmer i udvalget
Eventuelt
a. Medaljeløbet blev aflyst – der var ikke nogen, der greb bolden
b. Tom har bedt Giordana om at inkludere strømper, handsker, løse ben, kasketter og andre
småbeklædningsdele i sortimentet
c. Vi skal have et overordnet sponsormateriale, som præsenterer hele klubben (Tom)
d. Apropos det, så skal vi også opdatere klubfolderen til nye medlemmer (Ole)
e. Vi skal overveje om vi skal lægge referaterne af bestyrelsesmøderne op på hjemmesiden,
når de er godkendt. Er der noget, der ikke bør ligge ’offentligt’ (for medlemmer)

