
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 14. maj 2018 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Tom Levå, Lennart Heine, Jens D. Jensen, Hanne Jensen, Henrik Andersen (UDJT)  

og Ole Hansen 

Afbud/frav.: Frederik Thomsen, Søren Andersen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

a. Referat godkendt 

2. Opdatering fra teams 

a. Uno-X Danish Junior Team (Henrik) 

➢ 2 løb kørt i Frankrig – ok resultater 

➢ Per Mekaniker ikke helt tilfreds efter tur, hvor han strandede med bilen, men han 

reagerede ikke selv på Henriks opkald. Han har fået ’feriepenge’ af teamet 

b. Team WasteApp – O.B. Wiik (Jens) 

➢ Sportsligt går det forrygende, og økonomien kører fint 

➢ Rytterne har spurgt efter fantomdragter – de har speedsuits, men de er ikke helt 

’speed’ nok. Reinhardt kan ikke levere til DM, men vi kan fra bestyrelsens side ikke 

acceptere en anden leverandør 

➢ Vi har fået en faktura på team-tøj – Ole skal kontakte Marc fra Reinhardt 

➢ Cyklerne er i øvrigt kommet, og de er fede 

c. Elitekonsulent 

➢ Intet nyt – lav aktivitet på aftalefronten her i sæsonen 

3. Økonomi (Tom) 

a. Bevægelser gennemgået – alt ok 

b. Tøjpulje suppleret med trøjer 

c. Teams har fået betaling for hjælp til Eget Løb 

d. Vi har fået penge fra Team Næstved Elite og de er fordelt 

e. Ca. underskud på DKK 4300,- til Eget Løb + vi har udbetalt for få præmiepenge, da distriktet 

har informeret os forkert 

f. Der er kommet en ’overraskende’ faktura fra Njor for sandwich (bogføres som lærepenge) 

g. Sammenlægning af regnskaber for alle teams – Tom tilbyder at tage samlede regnskaber, 

hvis det ellers ser ud til at kunne falde på plads 

4. Formand (Ole) 

a. Evaluering af Eget Løb 

➢ Enkeltstarten fungerede fint, og det er godt med enkeltstarter på terminslisten 

➢ Hot Spot nede i Everdrup, hvor flagposten var udfordret 

➢ Vi skal måske give besked til fx Team Rynkeby om ikke at træne på ruten 



b. Seneste nyt om samarbejdet med Næstved kommune 

➢ Ole er som medlem af Fritidsudvalget kommet tættere på Kultur- og 

Demokratiudvalget, hvor der sidder flere byrådspolitikere 

➢ Charlotte Roest (byrådspolitiker for A), der kommer fra og bor i Tappernøje, vil gerne 

gøre en indsats for at få vores løb på skinner 

➢ Kunne vi trække DM i landevejscykling til Næstved i 2020 eller 2021 – det virker som 

om forvaltningen i Næstved kommune godt kunne blive varm på idéen 

c. NBC team-matrix 

➢ Kunne det være en idé at lade teams selv vælge et tilknytningsniveau til NBC, ud fra 

en tilvalgsmatrix? 

➢ Vil det samle klubben eller nærmere opdele den? 

➢ Hvad får vi ud af at have teams – og hvordan får vi det optimale ud af samarbejdet? 

5. Kommunikation og hjemmeside 

a. Nyhedsbrevet kører 

b. Hjemmesiden er lidt den fortabte søn 

c. Lars Jørgensen spørger til Team Næstved Elite logo, men det er ok promoveret i NBC 

6. Kommende løb og arrangementer 

a. På torsdag er det første afd. af klubmesterskabet – flagposter er på plads 

b. Pinsecup har 32 tilmeldte 

c. Næste torsdag igen (d. 24/5) er der medaljeløb – skiltning er bestilt 

d. Seniorernes sponsorløb slås sammen med juniorernes d. 28. august 

e. Sommerafslutning d. 3/7 hos fam. Heine 

f. Aktive Feriedage meldt til med afholdelse d. 18-19/7 

7. Aktuelle sager: 

a. Tilskud til vedligehold af lokaler 

➢ Der er ansøgningsfrist til 50/50 ordningen d. 1/6 

➢ Vi kunne godt tænke os at få forlænget gulvet og få et større rum, men får vi reelt 

noget ud af det? 

b. ’Ledige stillinger’ i NBC 

➢ Tøjansvarlig - ?? 

➢ Modtagelse af nye medlemmer - ?? 

➢ Sponsorudvalg – Tom Levå, Mikkel Levring, én fra TWAOBW 

➢ Vi prøver at prikke skuldre i forbindelse med løb og arrangementer 

c. DIF og DGI's Foreningspulje 

➢ Den ligger på www.cyclingdanmark.dk forside – op til TDKK 25 til at fastholde og 

opsøge medlemmer – Jens søger til seniorteamet 

8. Eventuelt 

a. Skal vi flytte både regnskabsår og generalforsamling tilbage til sidst på året?? 

b. Vi afholder en ekstraordinær generalforsamling før næste bestyrelsesmøde for at få 

mulighed for at købe aktier for TDKK 10 i Møns Bank, så vi kan undgå gebyrer. Det kræver 

en vedtægtsændring 

c. Udvalgsstrukturen i DCU er ændret, så der nu er disciplinudvalg med tværgående udvalg 

d. Skal referaterne lægges ud på hjemmesiden – hvad kræver det af formatet? 

e. Vores persondatapolitik skal også lægges ud på hjemmesiden 



f. Tak til ’nogen’ som har skrevet opdateringer fra løb på vores NBC Facebook! 


