
NBC bestyrelsesmøde søndag d. 4. marts 2018 kl. 10:00 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Lennart Heine, Tom Levå, Ole Hansen, Jens Jensen 

Afbud: Søren Andersen, Hanne Jensen (sygdom), Frederik Thomsen (ferie) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

a. Referat godkendt 

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

a. Fik ambitionsprisen til Sport Awards 

b. Har fået tøj – det ser gult og godt ud 😊 

c. Marcus Sander Hansen blev 6’er i Kuurne – de øvrige fuldførte ikke 

d. Marcus og Thomas Rald er udtaget til Gent-Wevelgem, som 2 af de 6 ryttere 

e. Arrangement i Scala d.16/3, som skal rejse penge til rytterne 

3. Opdatering fra Team WasteApp – OB Wiik (Jens) 

a. Begge sportsdirektører, Jacob og Mikkel, har trukket sig pga. af intern uenighed 

b. Der søges efter en ny sportsdirektør – gerne med lokalt DNA 

c. Der søges også flere mekanikere og chauffører 

d. Alle ryttere godkendt i A, og de ’unge løver’ er så klare til sæsonen 

e. Lokalforsikring-kontrakten er underskrevet og faktureret (måske nyt link til Møns Bank) 

f. Der er nyt fra Marc hos Reinhardt: 

➢ Cykler leveres først i uge 13, men i en sej orange lakering 

➢ Der leveres én cykel med ekstra lang sadelpind, så DK’s højeste rytter passer den 

➢ Tøjet forventes fortsat i uge 10 

g. Fællestur til Belgien sammen med IBT, da de danske UCI-løb er rykket en kategori op 

h. Invitation modtaget til Stjerneløbet til 5 ryttere (med betaling!) 

i. Der er oprettet et team-domæne med tilhørende mailadresser 

4. Økonomi (Tom) 

a. Sponsorindbetalinger fra flere sponsorer 

b. Penge udbetalt til bl.a. seniorteam 

c. Tøjstøtte udbetalt til junior 

d. Kontingent indbetalt fra dameteam og udbetalt igen efter aftale 

e. Flere teams giver rabat på teamafgiften til DCU, da 2. og 3. team kun skal betale det halve. 

Rabatten bør fordeles over alle teams via NBC omfordeling 

f. Vi tager imod tilbuddet fra Jens Juul om at yde udvidet bogføringsbistand 

5. Formand (Ole) 
a. Evaluering af GF og aftale om udsendelse af materiale derfra 

➢ Vi udsender sammen med Nyhedsbrevet i løbet af den kommende uge 

b. Eget løb – handlingsplan i henhold til opdateret info fra kommunen 



➢ Jens Ranneries taler med den chefkommissær, som bliver tildelt løbet 

➢ Ruten kan ikke vendes og vi kan ikke flytte målstregen 

➢ Vi må træffe en motiveret beslutning om årets løb, og så arbejde med næste år 

c. Info om Mærk Næstved Sport Awards 

➢ UDJT fik Ambitionsprisen og var 7 ryttere i Uno-X tøj på scenen (flot syn!) 

➢ NBC havde cykel-event og det fungerer godt – tak til Toby, Oscar og Alexander 

d. En moderklub kan godt påvirkes af ’underslæb’ på et team, men ikke udelukkes fra DCU 

6. Kommunikation og hjemmeside 

a. Det er bestyrelsens intention at vi skal bruge Klubmodul til medlemsregistrering og 

eksempelvis tilmelding og kontingent, og harmonisering af regnskabet på tværs af NBC 

b. Der udsendes marts-nyhedsbrev i løbet af den kommende uge 

7. Kommende løb og arrangementer 

a. Distriktslejren er klar og der er tilmeldt 160 ryttere! Evaluering af vej-forhold og generelle 

vejr-konditioner i ugens løb 

b. Rytterpræsentation – Ole tager den overordnede ’ordstyrer-post’ og teams gør det selv 

c. Enkeltstartstræning første tirsdag hver måned (3/4 første gang – det er trænergruppen) 

d. Bestyrelsesmøde den anden mandag i hver måned fra april (undtagen juli) 

8. Aktuelle sager: 

a. Persondataforordningen er implementeret – Tom har udfyldt skemaet – vi informerer om den 

i næste Nyhedsbrev 

b. Vi skal sætte en workshop op, hvor bestyrelsen og team-repræsentanter definerer det 

fremtidige samarbejde og hvordan det skal dokumenteres 

9. Eventuelt 

a. Vi har modtaget udkast til NBC-tøj, både sponsortøjet og det mere neutrale vintertøj 

b. Vi har betalt gebyr på Møns Bank kort – Tom reducerer antallet af kort. Såfremt vi køber 

aktier i Møns Bank, kan vi undgå gebyrer, men må vi det? Tom spørger Jens Juul 

c. Følgebil kom op på GF – Ole tager den tilbage til trænerteamet 

d. Hvordan booster vi hold 1 træningen? Skal vi gøre mere for at tiltrække A-ryttere? 

e. Referater skal i Dropbox – Tom laver en folder 

f. Vi skal overveje at få faste mailadresser til NBC, som fx formand@nbc-cykling.dk  

g. Sponsor LOXAM er vist desværre ude – intet svar… 

h. DCU pige- og kvindeudvalg har konstitueret sig med Solveig Uhre som formand og Jens 

Jensen som distrikt Sjællands repræsentant. Dækker alle discipliner på tværs af d-udvalg 

i. Vi skal overveje annoncer og arrangementer for at skaffe flere B&U ryttere i NBC 

j. Skal udlandstræningsturen i foråret genoplives? Måske drevet af teams i fællesskab? 

mailto:formand@nbc-cykling.dk

