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

 

Tilstede: Tom Levå, Kenneth Reinholdt, Simon Marquardsen, Mikkel Levring og Ole Hansen 

Afbud/fravær: Signe Lykkebo, Martin Flindt-Møller og Jens D. Jensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Mikkel) 

➢ Det går rigtig godt 

➢ Økonomien er bedre end forventet og der er mange sponsorer 

➢ Abus har fx givet hjelme etc. og også penge 

➢ Træningssamling afholdt og der var en super fin stemning på holdet, og næste 

samling er på vej i Køge 

➢ Noah Morell er udtaget til landsholdet 

b. DCU team (Ole) 

➢ Alle 13 ryttere er på plads. Præsentationer på sociale medier fra nu og frem til jul 

➢ Økonomien er på plads 

➢ Første træningssamling afholdt – med middag fra Georg Berg 

➢ Træningssamling nr. 2 i næste weekend. 

➢ Alle sponsorer med undtagelse af ITBC (opkøbt af anden virksomhed) har forlænget  

➢ Uændret tøjdesign. Bekræftes over for Reinhardt i denne uge 

➢ Der er bestilt 5 yderligere cykler (m/DI2) 

➢ Teamet (dvs. NBC) har købt kassevognen til en overordentlig god pris, så det er 

NBC’s CVR-nummer, der står på siden af bilen 

➢ Der diskuteres lidt om der skal reklamer på bilen, da det jo er en ’invitation’ 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Medlemshvervning (Signe, Simon, alle) 

➢ Session med Kristoffer G. Nielsen afholdt forud for dette møde 

➢ Aktiviteter iværksættes efter nærmere aftale hen mod åbningen af sæsonen 

➢ Kristoffer tager fat i Næstved Kommune om Tour de France relateret event 

b. Status på MTB (Signe, Tom, Ole) 

➢ Der er i praksis ikke nogen ryttere tilbage, da de aktive holder sammen med den 

gamle trænergruppe, som fortsat kører og sporbygger om søndagen i Fruens 

➢ Lige for tiden kører der træning kl. 9:30 om lørdagen og kl. 9:00 om søndagen, hver 

med 2-3 deltagere. Disse kan ikke umiddelbart slås sammen 



➢ Skal vi gøre MTB-drengenes forældre opmærksomme på at der fx ikke er børne-

attester og forsikringer, hvis børnene fortsat cykler sammen med Pingel MTB? 

➢ Signe får det afgørende ord ift. at informere forældrene 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Distriktslejr 

➢ Vi skal beslutte om vi ønsker at især styregruppen investerer resurser i en lejr under 

de givne omstændigheder og om DCU er villige til at sikre en indtægt for NBC uanset 

hvordan lejren afholdes og om overhovedet? 

➢ Planen ligger i skuffen og vi kan skyde beslutningen til medio februar om det bliver for 

omfattende med afspritning og rengøring – og måske kun for 50 ryttere (U11 og U13) 

b. Vinsmagning 

➢ Blev aflyst pga. de skærpede forsamlingsrestriktioner 

c. Juleafslutning og Nytårskur 

➢ Er jo forsøgt løbet i gang som tradition i december hhv. første lørdag i januar, men 

ikke med nogen særligt stor deltagelse i 2020 

➢ Vi springer over denne gang, da vi ikke ved hvor pandemien står til den tid 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Taske købt til det nye telt (DKK 700) 

➢ Ting købt ved Reinhardt og er allerede solgt videre 

➢ Kontingent betalt til DCU (eliteklub) 

b. Regnskabsafslutning 2020 

➢ Med periodisering er overskuddet på de TDKK 21 (juniorteamets betaling for 

Tønder/Sønderborg først betalt i 2021) 

c. Tøj-sag med Giordana? 

➢ En juniorrytter har købt en vinterjakke hos Velowear, hvilket Giordana ikke var ovenud 

lykkelige over – Jesper har selv ringet og forklaret sagen med for lang leveringstid 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Plan for generalforsamling tirsdag d. 12/1 2021 kl. 19:00 på Skt. Jørgens Skole 

➢ Tom, Mikkel og Simon er på valg (og vi kan fortsat godt bruge et 7. medlem af 

bestyrelsen). Alle 3 bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg for 2 år 

➢ Har vi nogen ønsker om ændringer, som skal forelægges generalforsamlingen – 

måske skal vi forhøje kontingentet? Ja, vi foreslår aktiv-kontingent på DKK 750/år 

➢ Hvem gør hvad ifm. udsendelse af indkaldelse til GF? Ole skriver og Tom udsender 

b. Bestilling af enkeltstartsdragter 

➢ August og Patrick trænger meget! 

➢ Landevejsudvalget har afslået dispensation – Baneudvalget tænker stadig… 

➢ Tom har bestilt 5 styk uden reklamer, men i klubfarver, og de er på vej i 8 uger 

c. Eget løb 2021 

➢ SCR ønsker ikke at holde et fælles arrangement 

➢ Ole har på vegne af NBC ønsket dagene d. 21/8, d. 4/9 og d. 18/9 i den prioritering 



➢ Drømmescenariet med eget løb er en rute omkring Næstved by, men vi holder os til 

vores 2019-rute fra Brandholtvej i Sandved 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Det ser ud til at vintertræningen er godt i gang og der var 8 ryttere sidste weekend 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Der er ikke noget nyt 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. - 

10. Eventuelt 

a. Der er dæk og slanger til meget fordelagtige priser på hjemmesiden (Tom) 

b. Ole indskriver i forretningsordenen at referatet er godkendt 3 dg. efter rundsending 

c. Prisen på de lokaler, som Simon har set på, er nok for høj for klubben – Tom mener at ét 

stort lokale er nok, så vi kan have borde i den ene ende og hometrainere i den anden 


