
NBC bestyrelsesmøde søndag d. 14. jan. 2018 kl. 10:00 på Sjølundskolen 

 

Tilstede: Søren Andersen, Hanne Jensen, Tom Levå, Charlotte Skovgaard, Ole Hansen, Jens 

Jensen (TWAW) 

Afbud:, Lennart Heine, Frederik Thomsen, Henrik Andersen (UDJT) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

a. Referat godkendt 

2. Opdatering fra Uno-X Danish Junior Team (alle) 

a. Georg Hansen fra teamet (og Uno-X) kommer kl. 11:00 og briefer om idegrundlaget 

b. Samling i denne weekend på Menstrup 

c. Rytterpræsentation kører på Facebook 

3. Opdatering fra Team WasteApp (Jens) 

a. Navne- og farveskift – nu ”Team WasteApp – O.B. Wiik” 

b. Wiik sponserer med penge og et telt i 3 x 6 meter 

c. Teamet har stoppet samarbejdet med Valdemar Kure-Krogh (skadet) 

d. 2 nye ryttere, som ikke er meldt ud endnu – nu 9 mand i alt 

e. Som DCU-team anmoder vi om at få alle ryttere i A, men det er ikke givet.. 

f. Tøj- og Merckx-cykelprøvning hos Reinhardt i fredags 

g. Økonomiposten er overtaget af Jens D. Jensen 

h. 2 teamsamlinger i februar i Fuglebjerg (spejderhytten) 

4. Økonomi (Tom) 

a. Posteringer gennemgået – alt OK! (opkrævning fra DCU er dobbelt – Tom tjekker) 

b. Kontingent-opkrævninger er på vej 

c. Foreløbigt regnskab for 2017 og budget for 2018 præsenteret - tilrettes 

d. Team Næstved Elite fra seniorteamet dækker ca. 55 TDKK. Junior tilpasses hertil 

5. Formand (Ole) 
a. Juleafslutning og Nytårskur afholdt. Rimeligt fremmøde. Andersen Vinhandel 

sponserede de 2 flasker ’bobler’ 
b. Team Næstved Elite og Mærk Næstved fordelinger (økonomiudvalgsmøde d. 22/1) 

6. Kommunikation og hjemmeside 

a. - 

7. Kommende løb og arrangementer 

a. Næste bestyrelsesmøder søndagene d. 11/2 og 4/3 (grundet Distriktslejr d. 11/3). 

Derefter mandage igen fra d. 9/4. Bent inviteres til d. 4/3, når vi er længere med 

projektet omkring Strategi og Handlingsplaner 

b. Distriktslejren er på plads og vi forventer stor tilmelding – fredag-aften-foredrag 

’hænger’ dog forsat – planer om evt. at ’fange’ Chris Anker til foredrag 



8. Aktuelle sager: 
a. Generalforsamling (fastsat til d. 27/2, men detaljer, indkaldelse og formalia skal 

aftales, herunder indstilling til valg/genvalg) 

➢ Charlotte, Hanne, Søren og Ole er på valg – alle genopstiller for 2 år 

➢ Tom taler med Frederik om hans kandidatur – bestyrelsen indstiller at Fredrik 

trækker sig og så opstiller Jens D. Jensen for 1 år 

b. Cykling som tema til Mærk Næstved Sport Awards d. 1/3 – vi forestiller os at stille op 

med Alexander, Paulina og Oscar mod borgmesteren 😊 

c. Ønsker til rytterpræsentationen på Menstrup Kro 

➢ Dato endnu ikke fastlagt? 

➢ Der skulle blive mulighed for sponsor-stande 

➢ Henrik A taler med Søren fra Menstrup Kro d. 2/2 på samlingen 

d. Gennemgang af Henriks liste angående opgaver ifm. Eget Løb forud for mødet 

mandag (vedhæftet med umiddelbare tanker – gennemgås mandag med Henrik) 

e. Tilskud til Oliver Heines selvbetaling på 1500, - til landsholdstur 

➢ NBC betaler 50 % - Ole skriver til Lennart 

9. Eventuelt 

a. Moderklubben kører med Loxam-bukser i 2018, men firmaet svarer ikke på 

henvendelser ang. fortsat betaling? Tom forsøger én gang mere.. 

b. Hvilket niveau af fortrolighed skal gælde for sponsorlisten? 

➢ De enkelte sponsorer skal ikke gerne kunne se hinandens sponsorater 

c. Vi skal have lavet en oversigt over de tilbud NBC-medlemmer kan benytte med 

aftalte rabatter, som fx Scala, Ranneries Auto, Andersen Vinhandel, Fri Bike Shop 

d. Børneattester er på plads, sendes i morgen 

e. Rekordudvalg er Jens J og Jens R – skal det afgrænses til NBC-licensindehavere – 

udvalget laver oplæg til afgrænsning 

f. Nyhedsbrevet genoplives – Ole skriver 

g. Møns Bank har et udstillingsvindue – NBC har fået det i april. Charlotte tager kontakt 

– plakater, mannequiner, evt. en cykel til salg 

h. Gadeløb i Næstved – gode kræfter bør forenes: Cityforeningen, Møns Bank, Scala-

centeret, NBC. Kan muligvis realiseres i 2019 med der skal penge bag, hvis vi skal 

kunne tiltrække de ryttere, der kan løfte hele arrangementet og tilskuerinteressen 


