
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 4. januar 2021 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Tom Levå, Kenneth Reinholdt, Simon Marquardsen, og Ole Hansen samt Gudrun 

Höskuldsdóttir som gæst 

Afbud/fravær: Martin Flindt-Møller, Mikkel Levring og Jens D. Jensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Tom) 

➢ Droppet træningssamling, kun en enkelt fælles cykeltur 

➢ Alt er i øvrigt på plads jf. seneste referat 

b. DCU team (Tom) 

➢ 2. samling afholdt, men i alt 4 testet positiv efter samlingen, men alle OK 

➢ Yderligere samlinger aflyst 

➢ Tøj er bestilt, så alt er nu på plads 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Status på MTB (Ole) 

➢ Træning samlet om søndagen kl. 9:30 i Fruens 

➢ Der kan godt bygges på mht. gymnastik, yoga, andre typer træning og fx spisning, 

men det kræver et højere medlemstal, og medlemmer hverves i sommersæsonen 

b. Status på børne-tour i Næstved 

➢ Der er lagt en rute i centrum med start/mål på Axeltorv, hvorfra der kan køres både én 

og flere omgange afhængigt af aldersklasse 

➢ Kristoffer fra DCU er i kontakt med Næstved Kommune (CKB) om arrangementet 

➢ Afholdelse primo maj vil være ideel 

c. Generalforsamling 

➢ Nyt tidspunkt: onsdag d. 17/3 2021 kl. 19:00 (hvis restriktionerne tillader det) 

➢ Beretning: skriver Ole 

➢ Regnskab: er færdig for NBC og DCU-team, men der er bøvl i Klubmodul mht. Junior-

teamets regnskab, så Tom har søgt konsulentbistand for endelig afstemning 

➢ Alle 3 regnskaber ser positive ud, med overførsler til 2021-sæson 

➢ Bestyrelsesmedlemmer: Gudrun H er et emne og hun tænker over det 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Distriktslejr 

➢ Vi træffer en beslutning på februar-mødet 



6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Kontingenter gået ind 

➢ Udlæg til køb af 5 styk TT-dragter, men de 3 styk betales af Simon, Patrick og August 

b. Forårspakken - deadlines 

➢ Den er der styr på, inkl. rapportering af medlemstal 

➢ Der er mulighed for at søge penge, men vi har ikke reelt behov 

c. Team Næstved Elite 

➢ Vi er tildelt TDKK 190, heraf TDKK 20 resultatbetinget (så TDKK 10 mere end i 2020), 

men vi skal jo fra vores sponsorer selv lægge TDKK 88,4 af de TDKK 170  

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Eget løb 2021 (terminsplan) 

➢ Der er ikke kommet en egentlig terminsplan endnu 

b. Jonas og Signe Lykkebo 

➢ Er ikke længere medlemmer og Signe har dermed de facto trukket sig fra bestyrelsen 

➢ Signe vil dog gerne være kontakt til skolerne i forbindelse med hvervekampagne 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Der sker ikke så meget lige pt 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Der er en kalender på hjemmesiden, men ingen nyheder siden 2019, så vi bør fjerne 

kalenderen hvis den ikke opdateres (da den virker ’modsat’) 

➢ Der er faktisk nogle få, der ikke ønsker at der tages og offentliggøres fotos af dem 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Tilpasning forretningsorden ang. godkendelse af ref. 

➢ Se referat fra d. 30/11 

b. Status på løb med Rynkeby 

➢ De har 20 års jubilæum og vil holde løb på 30, 60 og 90 km 

➢ De har planlagt en dato d. 21/8, hvilket er sammenfaldende med vores 1. prio. 

➢ De ønsker at samarbejde om ruten ’Rundt om Søen’, men de har start/mål i HG 

➢ Simon og Ole deltager i næste møde 

10. Eventuelt 

a. Aktuel status i DCU (Jens Ranneries) 

➢ Der er fodfejl, men også mange gode tiltag i både DCU og Distrikt Sjælland 

➢ Henrik Jess Jensen var ikke på valg i 2020 (så han er ikke blevet genvalgt) 

➢ Meget bøvl skyldes dårlig eller manglende kommunikation fra DCU’s side 

➢ Der mangler fortsat resurser i Distrikt Sjælland, og der skal nok sluges nogle kameler, 

hvis organisationen skal effektiviseres, lige som registreringssystemet er blevet det 

b. Nye lokaler 

➢ Der er nogle lokaler på Ydernæs, men de skal nok opdeles ~ Tom arbejder videre 

c. Der er planer om et internationalt juniorløb i DK i 2022, men det er ikke som sådan et NBC-

projekt selv om flere NBC-medlemmer er involveret 


