
NBC bestyrelsesmøde mandag d. 8. februar 2021 kl. 18:30 på Jørgen Jensens Vej 

 

Tilstede: Mikkel Levring, Tom Levå, og Ole Hansen samt Gudrun Höskuldsdóttir som gæst 

Afbud/fravær: Kenneth Reinholdt, Simon Marquardsen, og Martin Flindt-Møller 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat 

3. Godkendelse af opdateret forretningsorden – Godkendt! 

4. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Tom) 

➢ Det går fint – træningssamling i Vordingborg sidste weekend, uden overnatning 

➢ Cykler udleveres i denne eller næste uge – én ad gangen til cykelhandleren 

➢ Træningslejren i Spanien aflyst – der bliver dog en tur til Jylland med teambuilding 

➢ Der er løb i Belgien i marts, men det bliver nok ikke til noget… 

➢ Team-bilen bliver udleveret og rigget til i den kommende weekend 

b. DCU-team (Tom) 

➢ Et par ryttere har været i Spanien – helt for egen regning og risiko!! 

➢ Sponsorer er på plads og sponsornetværket er annonceret med 7 arrangementer 

➢ Der er 2 pladser til NBC i netværket 

➢ Tøjet forventes primo marts 

➢ Der er stor begejstring for de nye hjelme 

➢ Nu handler både junior og DCU ’fritidstøj’ hos SJEB 

5. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Status på MTB (Ole) 

➢ Der er fortsat de 3 ryttere, som vi har kørt med hele vinteren, og de er rimelig seje! 

➢ Vi skifter over til landevej medio marts, men det afhænger lidt af vejret 

b. Status på børne-tour i Næstved 

➢ Det er helt OK med Park og Vej i Næstved 

➢ Der er tvivl om datoen, da det måske ikke bliver muligt i maj, men snarere i august 

➢ Vi skal have en kontakt til City-foreningen, så vi kan få så meget synergi som muligt 

➢ Vi skal også have en medlemspakke mht. kontingent og andre anskaffelser 

➢ Vi siger ’ja tak’ til Kristoffer ifm. et nybegynder-forløb i maj, som han vil markedsføre 

c. Samarbejde med Rynkeby om cykelløb 

➢ Datoerne er sammenfaldende – begge dele d. 21/8 

➢ Umiddelbart kan det ikke lade sig gøre i år, men for fremtiden måske ja 

➢ Vi skal lære hinanden at kende, og kan måske yde konsulentbistand mod betaling 



6. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Distriktslejr AFLYST 

➢ Det er ikke muligt at planlægge en velfungerende lejr på så usikre betingelser 

➢ Vi bør søge Corona-kompensation for tabte indtægter på min. TDKK 25 (Tom) 

b. Vi afventer mht. generalforsamlingen 

c. Vi holder ikke rytterpræsentation i år 

7. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Husleje betalt og 2 x TDKK 10 x 2 udbetalt til de 2 teams 

➢ OK benzin er ny sponsor, med 443 kr. gennem ’1 øre pr. liter’ på tank-kort 

➢ Vi ligger under budget på kontingent, men det kan jo rette sig afh. af pakke til nye 

medlemmer 

➢ Evt. kan vi søge kompensation for mistede kontingentindtægter 

➢ Vi har sponsorerne på plads til udbetaling af vores Team Næstved tilskud 

b. Nye lokaler? 

➢ Der er nogle lokaler på Omøvej, men det bliver for dyrt 

➢ Det er ikke umiddelbart muligt at få højere lokaletilskud 

➢ Måske kan vi dele lokaler med en anden forening, eller leje os ind et sted 

8. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Eget løb 2021 (terminsplan) 

➢ Vi har fået vores 1. prioritet d. 21/8, og satser på at kopiere Sandved-løbet fra 2019 

➢ Jens mener der er UCI-løb i Jylland samme weekend, men Tom siger nej 

b. Generalforsamling 

➢ V holder fast ved d. 17/3 indtil vi ved hvor restriktionerne bevæger sig hen d. 28/2 

9. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Tøj er på vej, og aftalen/tidslinjen med Reinhardt ser ud til at virke helt fint 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ Når man søger NBC, så siger Google at den er lukket – Tom har anket til Google 

➢ Vi skal måske ændre ’2 timer’ på MTB til ’1½ time’ 

10. Indkomne/specielle punkter 

➢ - 

11. Eventuelt 

a. Brug af kalenderen på hjemmesiden 

➢ Vi skal være bedre til at slå de små, positive historier op på vores egen hjemmeside 

b. Det er en god ide fra trænerens side at sende en sms eller anden besked til rytterne om 

hvordan træningen forventes at blive 

➢ Vi skal udnytte de resurser, der er i klubben, på tværs af hold og med rytterkontakt på 

tværs mellem holdene 

c. Vi skal støtte slagteren på Hvedevænget, nu hvor distriktslejren er aflyst. Vi får sponsoratet 

i gavekort, som skal sælges til medlemmerne af NBC 


