
NBC bestyrelsesmøde søndag d. 21. oktober 2018 kl. 09:00 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Frederik Thomsen, Tom Levå, Lennart Heine, Hanne Jensen, Jens D. Jensen og Ole 

Hansen 

Afbud/fravær: Søren Andersen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

a. Referat godkendt 

2. Opdatering fra teams 

a. Junior Team 

➢ Der mangler fortsat indbetaling af udtrædelsesgebyr fra Uno-X 

➢ Cyklerne er solgt/overleveret til rytterne som nedbetaling af brugerbetalingen 

➢ Nyt SU er velfungerende og vi er langt med opsætningen af 2019 teamet 

b. DCU-team (Jens) 

➢ Der er 8 mand på plads for næste sæson, heraf 5 forlængelser 

➢ Forventningen er at ende på 10 ryttere 

➢ DCU-teams får lov til at rykke 1. års seniorer i A ifølge de nye regelændringer 

➢ Der er indgået forlig med WasteApp om årets sponsorat (ved brug af advokat) 

➢ Cykler fra Merckx er stadig en mulighed gennem en direkte aftale – det kræver at 

lånet til cykler øges med TDKK 30 til i alt TDKK 160 (ansøgning sendes fra teamet) 

➢ Der er samling én gang om måneden i vinterhalvåret 

c. NBC Elitekonsulent, herunder opdatering på samarbejdet med SCR 

➢ Oplægget fra DCU-teamet er at indskud skal matches ml. NBC og SCR, og der skal 

laves en liste over aktiver, der bringes ind fra hver klub 

➢ Der er indsendt ansøgning til Jens-Erik: Majlund om team kan have 2 moderklubber 

➢ Vi skal undersøge om rytterne kan betale halvt kontingent i begge klubber og at det i 

øvrigt er teamet, der betaler rytternes kontingent 

3. Økonomi (Tom) 

a. Der er givet adgang til teams til Klubmodul for regnskabsføring 

b. Vi har købt Klubmodul til teams for DKK 6250 

c. Vinsmagningen har kostet DKK 2800, hvilket skyldes lavere tilmelding end tidligere 

d. Tønder/Sønderborg har til gengæld kostet ca. DKK 4000 mindre end budgetteret 

e. Varelager tøj med reklamer afskrives (ca. TDKK 5) – der er fortsat jakker uden sponsor 

f. Det ser positivt ud med sponsorerne for de 2 kommende sæsoner – et par gamle sponsorer 

stopper og der kommer et par nye til. Der er møde i sponsorudvalget på tirsdag 

4. Formand (Ole) 

a. Formandsmøde d. 18/11 – morgenmad fra kl. 9:00. Hanne deltager sammen med Ole (idet 

Jens formoder at han kan møde frem som udvalgsmedlem). Tom er 1. reserve 



b. Sport 2018 billetter – Ole har lagt et lod i lodtrækningen, som evt. kan videreudloddes i NBC 

c. Team Næstved – tilbagemelding og ny ansøgning 

5. Kommunikation og hjemmeside – og gode historier 

a. Medlems-status fra Klubmodul: Der mangler ca. 15 ryttere at oprette sig som medlemmer 

6. Kommende løb og arrangementer 

a. Rytterfest ca. 70 deltagere 

b. Skal vi holde juleafslutning? Og hvor mange ryttere skal vi holde det for? 

c. Vi holder Nytårskur lørdag d. 5/1 2019 kl. 12:00 

7. Aktuelle sager: 

a. Aftalen er på plads med Scala – der skal lige justeres på tiderne mandag og torsdag, så 

meldes der ud 

b. Den nye pokal fra Kaj er blevet Klubmester U15, da den gamle var ved at gå i stykker 

8. Eventuelt 

a. Jens introducerer tanken om at regne på om det overhovedet kan betale sig at have 

sponsorer på moderklubtøjet, da det i høj grad er rytterne der betaler (ny garderobe) 

b. Som en del af O.B. Wiik sponsoratet kan vi købe et telt billigt til afløsning af det gamle hvide, 

der er umådeligt svært at tumle med. Det må gerne være grønt! 

c. Scala-kort kan opnås for licensryttere, der er fyldt 16 år. Der skal hjælpes til ved eget løb for 

at få kortet – eller evt. en dag i Scala-Jens’ tjeneste 

d. Rytterpræsentation hvor? Skal det være på Menstrup – i forbindelse med forlængelse af 

sponsoratet? Eller måske hotel Kirstine? 

e. Point-gavekort er ved at blive lavet efter gældende regelsæt  

f. Gadeløb i Næstved? Det bliver i 2020 med 2-3 kendte ryttere – 1200 meter rute i centrum 


