
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2020 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Tom Levå, Kenneth Reinholdt, Mikkel Levring, Ole Hansen, og Jens D. Jensen 

Afbud/fravær: Simon Marquardsen, Signe Lykkebo, Nicholas Poulsen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Nicholas) 

➢ Første podieplacering her i weekenden i Hobro – en 3. plads til Tobias Aagaard 

➢ SCR vil gerne fremadrettet være del af juniorteamet – fokus på synlighed i Slagelse 

➢ Samarbejds- og rytteraftaler forventes underskrevet i de kommende uger 

➢ Nicholas fortsætter ét år mere og tager mere hånd om regnskab og bilag 

➢ Ny struktur med adskilt styregruppe og forældregruppe med fastlagte ansvarsområder 

b. DCU team (Jens D J) 

➢ Teamet har fået en ny rytter, da Jacob Schebye er rykket op i A 

➢ Det er en sportslig gyngetur pga. Corona-pausen 

➢ Desværre blev Peter Haslund skadet til Elite-DM 

➢ Peter fik en 6. plads i Kolding 

➢ U23-DM var svært med sidevind og et stærkt Uno-X hold 

➢ Der er flere løb ’coming up’ og flere ryttere er tilmeldt, bl.a. Tønder-Sønderborg 

➢ 2021-holdet er på plads – godt og vel endda 

➢ Amund fra Køge er også i spil som træner for nogle af de yngre team-ryttere, og kan i 

øvrigt lave state-of-the-art tests af rytterne 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Medlemshvervning (Signe, Simon, alle) 

➢ Vi må gerne bruge filmen fra Danske Spil, men må gerne anføre #udlodningsmidlerne 

➢ Der er kommet et par nye MTB-medlemmer og Nadia Suhr (Bent), som vil køre DM 

➢ Vi skal stadig insistere på fælles træning for lokale eliteryttere – der er 6 (3 NBC og 3 

SCR) lokale ryttere i alt på DCU-teamet 

➢ Vi gemmer krudtet til foråret 

b. Status på MTB (Signe, Tom, Ole) 

➢ Det er udelukket at få trænerne til at blive ved med at træne – de stopper d. 1/11 

➢ Vi skal først og fremmest have trænere til teknik, så klarer vi distancetræningen 

c. Støtteforening (Tom, Ole) 

➢ Vi (Tom og Ole) bliver inviteret til generalforsamlingen i NBC’s Venner 



5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Terminsplan 2020 

➢ For DCU-teamet skal man stille med hjælpere til løb 

➢ Der er flere løb i kalenderen i oktober måned, men stadig stor usikkerhed omkring 

forholdene og kravene 

b. Pige-camp 

➢ Der er usikkerhed i DCU om det er en god ide, og vi er heller ikke begejstrede 

➢ Vi afventer til næste uge, men Jens forventer en aflysning/udsættelse 

c. Distriktslejr 

➢ DCU anbefaler at vi stille og roligt fortsætter planlægningen, og er der gældende 

forsamlingsbegrænsninger, så skal vi prioritere nedenfra (U11 og opefter) 

➢ Vi sætter os ikke i udgifter, men det er heller ikke kutyme 

d. Tønder/Sønderborg 

➢ Bookingen hos Danhostel opretholdt 

➢ Der er tilmeldt 36 fra juniorteamet, 13 fra DCU-teamet og 5 fra NBC 

e. Vinsmagning 

➢ Første fredag i november, men vi ser på situationen 

➢ Tom kontakter Lars fra Næstved Vinhandel 

f. Rytterfest 

➢ Vi aflyser rytterfesten (og der er jo heller ikke noget planlagt klubmesterskab) 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Mindre posteringer både ud og ind, alt OK 

b. Budget-opfølgning 

➢ Vi står fortsat fint ift. budget 

c. Giordana-aftalen 

➢ Der er indgået en 3-årig aftale med Reinhardt (og altså ikke Giordana) 

➢ Seniorteamet og juniorteamet vil opleve uændrede rabatter pga. ’klub-refusion’ 

➢ Tøj-design skal ligge klar til d. 1/12 

➢ NBC skal købe for et årligt gennemsnitligt minimumsbeløb på TDKK 25, men hvis 

teams køber ekstra, så tæller det også 

➢ Der er hjelme og briller med i aftalen, hvis teams er interesserede 

➢ I øvrigt er KALI Protectives helt vilde med DCU-teamets SoMe aktivitet 

➢ Der er i øvrigt gode rabatmuligheder 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Evaluering af sponsorløb 

➢ Begge teams sponsorer var super glade for arrangementet 

➢ Der var lidt våde veje, men stemningen var super hyggelig og maden var god 

b. Opdatering på aftale med NBC juniorteam 

➢ SCR er med og underskrifter er på vej (se under juniorteam) 

➢ Ny dato for NBC Strategimøde 2020 er d. 24/10 kl. 9:00 hos Kenneth 

➢ Dagsorden: Budget 2021 og Aftalen med seniorteam og Trænersituation 



8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Jacob Schebye i A og på DCU teamet 

➢ Podieplads til juniorteamet 

➢ Fremragende sponsorløb 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Ikke noget nyt 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Intet 

10. Eventuelt 

a. Kenneth organiserer vintertræning lørd./sønd. kl. 10:00 fra d. 1/12 (pausen ligger i nov.) 

b. Efterlysning af tøjansvarlig (igen) 

c. Mikkel kan ikke holde næste bestyrelsesmøde i uge 42 – Ole skriver rundt om det er muligt 

at holde møde alligevel 


