
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 11. juni 2018 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

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

Søren Andersen og Ole Hansen 

Afbud/frav.: Frederik Thomsen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af seneste referat 

a. Referat godkendt 

2. Opdatering fra teams 

a. Uno-X Danish Junior Team (Henrik) 

➢ Har været i Frankrig for sidste gang, og kørt Pinsecup og juniorcup 

➢ Der har været møder omkring 2019 med nye ryttere og S.U. medlemmer 

➢ Sidste cykler er solgt og bilen ryger på Facebook 

➢ Traileren kan ikke stå hos Henrik – skal den sælges? Henrik sætter den til salg til 

DKK 10.000 og så ser vi hvad der sker. Vi kan altid låne en ’Bauhaus-trailer’ 

➢ Der skal afholdes et informationsmøde – evt. fælles for junior og senior 

b. Team WasteApp – O.B. Wiik (Jens) 

➢ Gode resultater og alle er glade 

➢ Landstrænerens øjne hviler på teamet og bl.a. på Frederik – der skal afholdes et 

møde omkring principperne bag teamet og rekruttering af førsteårsseniorer 

c. NBC Elitekonsulent 

➢ Søren har afholdt møde med Henrik Stegmann, som er fortrøstningsfuld selv om de i 

princippet kun er tre personer om at køre teamet 

➢ Der arbejdes stille og roligt på nogle fælles initiativer 

➢ Kan vi have en fælles hjælper-pulje? Det skal være klart hvem der bestemmer 

3. Økonomi (Tom) 

a. Pinsecup kørt suverænt hjem ift. budget 

b. Vi har fået for mange penge af DCU i forbindelse med afholdelse af løb, men været flinke og 

gjort opmærksom på det 

c. Vi har fået tilskud til træneruddannelser 

d. En del penge flyttet over på opsparingskontoen 

e. Alt omkring Team Næstved og sponsorer er afregnet og på plads 

f. Konsekvenser af beslutninger på ekstraordinær GF 

➢ Kontingent-året giver generalforsamling torsdag d. 11/1 (ml. nytår og 28. febr.) 

➢ Kontingent-opkrævning bliver 10/12-dele for året 2019 (d. 1/1 – 31/10), opkrævet i 

december med seneste betaling d. 11/1 

g. Forsikringer – tilbud fra Lokalforsikring (brand, vand og tyveri) accepteret!  



4. Formand (Ole) 

a. Eget Løb 2019 

➢ Vi holder fast i at insistere på ruten fra Brøderup – Ole og Jens i møde? 

b. PostNord DK Rundt 

➢ Vi søger frivillige – Ole kommer snarest tilbage til hvervningen 

c. Fremtidig struktur og økonomi – workshop i august? 

➢ Søndag d. 19/8 på Menstrup Kro kl. 9:00 til kaffe og så frokost kl. 12:00 

➢ Ole udsender agenda i starten af juli + evt. forberedelseskrav 

➢ Vi aflyser bestyrelsesmødet d. 13/8 

5. Kommunikation og hjemmeside 

a. Klubmodul status på medlemsoprettelse og filstruktur (demo udført af Tom – tak!) 

b. Der er ca. 38 oprettet, men folk hænger i bremsen 

6. Kommende løb og arrangementer 

a. Klubmesterskab 

➢ 1 afd. OK – næste afd. 9/8 

➢ Måske skal strukturen ændres til næste år 

b. Sommerafslutning 

➢ Den er der styr på! 

➢ Der kommer en rykker, så vi alle husker at tilmelde os 

c. Sommerløb 

➢ Vi opfordrer vores team-ryttere til at deltage 

➢ Vi mangler én tovholder, men den tager Ole 

d. Aktive Feriedage 

➢ Vi har fået 6 deltagere d. 18-19/7, så vi afholder det 

e. Træning i sommerferien 

➢ Der er i princippet træning alle tirsdage og torsdage 

f. Sponsorløb – i år og fremover. Afholdes i Svalebæk. Skal medlemmer betale fx DKK 50 og 

sponsorer DKK 100? Lokalforsikrings kernearrangement! Henrik A og Jens planlægger 

g. Medaljeløb – Tom tjekker med Charlotte omkring d. 24/7 – det er lidt bøvlet med 

kommunens skilte 

h. Der er booket lokaler til vinsmagning og rytterfest – og Kenneth A Vinhdl. er booket 

7. Aktuelle sager: 

a. Konceptudvikling - rekruttering af B & U – DCU professionaliseres og det skal efterhånden 

komme alle klubberne til gode 

b. Hvordan skal NBC skaffe flere medlemmer – vi afventer input fra DCU? 

8. Eventuelt 

a. Flere vedtægtsændringer? Vi læser alle igennem vedtægterne og ’anholder’ punkter 

b. Vi skal holde et møde med Morten Ravnkilde i efteråret (Tom og Ole) 


