
NBC bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 18:30 på Zoom 

 

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

Afbud/fravær: Gudrun Höskuldsdóttir og Martin Flindt-Møller 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Gennemgang af seneste referat 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Mikkel) 

➢ Der har været en ekstra træningssamling 

➢ Teambil på plads 

➢ Cykler er udleveret 

➢ Det virker som et virkelig godt team (igen i år) 

➢ Der er web-møde for de ryttere, der vil vide mere om teamet, d. 17/3 

➢ Teamet vil gerne træne i Næstved sammen med Haslund og Irgens etc. 

b. DCU-team (Tom) 

➢ Der er teamsamling på lørdag 

➢ Der udleveres div. grej og tøj på fredag 

➢ Ny Toyota som teambil er på plads til stor begejstring 

➢ Alle testes før hvert møde og andre arrangementer 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Status på børne-tour i Næstved 

➢ Vi skal have fat i City-foreningen og Vej & Park 

➢ Vi skal holde dialogen med Kristoffer i gang (Tom) 

b. Samarbejde med Rynkeby om cykelløb 

➢ Bolden ligger hos Team Rynkeby og vi afventer 

c. Hjemmesideaktualitet og -historier 

➢ Nyhedsfeedet med ’gamle’ historier er væk – arkivet er der stadig 

➢ Det kunne måske være interessant at få Facebook ind over som nyhedsopslag (Tom 

undersøger med Klubmodul) 

d. Muligheder for at støtte vores sponsorer? 

➢ Gavekort til Fri Bikeshop også på vej (ligesom fra Slagteren) 

➢ Gå til møde i Møns Bank – og nævn at du kommer fra NBC! 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. - 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 



a. Seneste posteringer 

➢ Der er betalt team-licenser (med rabat) 

➢ Der er 2 speedsuits på lager af de 5 indkøbte 

➢ Div. lokalelejer betalt 

➢ Revisionsomkostninger delt med teams 

➢ El og husleje betalt 

b. Kompensation for distriktslejr-indtægter? 

➢ Vi afventer en pulje, som vi kan søge for tabte indtægter 

➢ Vi kan nemt dokumentere et ’tab’ 

c. Nye lokaler? 

➢ Ikke noget nyt og der er ikke basis for nye lokaler 

➢ Måske skal vi slet ikke have lokaler, men holde møder i Næstved Cykelcenter… 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. Klubtræning i sommerhalvåret 

➢ Vi starter når temperaturen er oppe på 7-8 °C 

➢ Vi skal have fat i Ryan mht. træning af vores gruppe 12-14-årige – der er ca. 4 

➢ Ellers kan vi sætte dem sammen med Patrick og August, når de kan lidt mere 

➢ Vi skal også have sat onsdagstræningen sammen med alle potentielle ryttere 

b. Generalforsamling (foreløbig udskudt til d. 14/4) 

➢ Tom og Ole holder styr på restriktioner og muligheder, og melder ud 

8. Kommunikation og hjemmeside (Tom, alle) 

a. Succeshistorier fra den seneste måned 

➢ Vi må træne 25 ryttere sammen 

➢ Tobias gjorde sig godt med et stort opslag i Sjællandske (og div. andre aviser) 

b. Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

➢ A 

9. Indkomne/specielle punkter 

➢ Indstillinger til Sport Awards 

1. Vi indstiller Tobias til Årets Talent (Kenneth) 

10. Eventuelt 

a. Der er IKKE UCI-løb samme dag som vi har løb d. 21/8 

b. Har vi dæk til salg i klubben? (Tom tjekker ’Pirelli Zero’) 


