
Referat af forretningsudvalgsmøde i Næsby Cykel Motion (NCM) under Næsby Idræts 
Forening (NIF) den 14. marts 2018

Tilstede: Kent Larsen Jensen, Jan Kortsen, Allan Siegwald Bøgh, Bo Trebbien og Charlotte Lindgaard

1. Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer Kent og referent Charlotte

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3. Konstituering af forretningsudvalget og oprettelse af udvalg i NCM.
Forretningsudvalget har konstitueret sig således
- Formand Kent Larsen Jensen
- Næstformand Jan Kortsen
- Kasserer Allan Siegwald Bøgh
- Bestyrelsesmedlemmer Bo Trebbien og Charlotte Lindgaard

Det blev besluttet at oprette underudvalg i forhold til træningsdelen. I første omgang er der fokus på at finde 5-6 
turledere pr. gruppe. Grupperne blev fordelt således:
- MTB: Jan 
- Racer WO: Charlotte
- Racer grp. 1: Bo
- Racer grp. 2: Allan
- Racer grp. 3: Kent

4. Sager til behandling.

a. Der har været efterspurgt flere sociale tiltag. 
Vi har besluttet, at der tirsdage i lige uger køres en fast rute; for racere køres der omgange ude ved Røde Mølle, 
for MTB køres der ved Stavis åen. Der sluttes af ved Statoil/Circle K tanken på Bogensevej, hvor man for egen 
regning kan få fyldt sukkerdepoterne op igen, fortælle nogle røverhistorier og få pralet lidt med sine watt tal. 
Fordelen ved at køre en fast rute er bla. at man kan prøve sig af i fht. andre grupper, eller få en snak med en ny 
sidemakker på en rulleomgang. Og det letter turlederen, at der er en fast rute en gang i mellem.

Der vil stadig være pølsearrangementer, dog vil pølsetirsdag blive omdøbt til pølsesøndag og flyttes til søndage
kl. 12:00.
Første pølsesøndag, bliver søndag d. 10. juni kl. 12:00 bag ved hallen som vi plejer, men anden pølsesøndag, vil
blive sidst på sæsonen og den vil blive lavet nede ved åen, ved starten til det nybyggede MTB spor og vil blive en
samtidig indvielse af sporet, nærmere om dato vil komme snarest.

Èn gang om måneden er det ok at arrangere en tur med kaffestop på klubbens regning.

b. Der har været efterspurgt en form for Grejbank med udstyr der kunne lånes af klubbens medlemmer og der har 
været forslag om et stumpemarked.
Vi har besluttet, at vi ikke opretter en Grejbank, fordi der er slid på meget cykeludstyr, og priser mv skal vurderes. 
I stedet vil vi oprette en NCM facebook gruppe for køb, salg, bytte, bortgives og efterspørges.

c. Hastighed i de forskellige grupper.
Der skal være fokus på at gruppe 2 kører i det tempo, som der er udmeldt af turlederen. Ellers må man opfordre 
ryttere, der forcerer tempoet, til at være trækdyr for gruppen i den udmeldte hastighed eller rykke en gruppe op til 
næste træning. Hvis der møder mange op til gruppe 2, kan der være fokus på at dele i gruppe 1½ og 2. Vi vil 
opfordre til at gruppe 1 starter op med at køre opvarmning! 

d. Sponsorer 
Kent har formuleret et brev til vores sponsorer om at aftalen udløber til august 2018, de får gratis reklame resten 
af året og at vi vil lave opfølgning med dem i uge 41.



e. Hjemmeside/Facebook
Opdateres sammen med Allan Steff. Bl.a. om at potentielle medlemmer kan køre med klubben tre gange inden 
tilmelding. Der opfordres til at man kun lægger opslag på den officielle NCM facebook, der er NCM relevante, 
som fx træning, ture, sociale arrangementer, generalforsamling.

5. Notater fra udvalgsmøder.
Kent har deltaget i NIFs og Næsbyhallens generalforsamlinger.

6. Økonomi
Indtægtssiden er vokset med kontingentbetalinger.

MTB ønsker løbstilskud til Bissen i Svendborg samt tilskud til en instruktør udefra til tekniktræning på det nye 
spor.

Udgifter til alle udvalg refunderes ved at sende kvittering/bon til Allan.

7. Information til medlemmerne fra det afholdte møde.
Referatet rundsendes i første omgang til forretningsudvalget, der skriver rettelser med rødt, sendes rundt med 
svar til alle, godkendes, og lægges efterfølgende på hjemmeside/klubmodul, samt et opslag på Facebook.

8. Opgaver/kommende planlægning, møder resten af 2018. 
a. Officiel sæsonstart lørdag d. 7. april kl. 9.30.
b. Opstart med efterfølgende socialt samvær – søndag d. 15. april kl. 9.30 er der afgang fra hallen og kl. 12 

er der sandwich i cafeteriet.
c. Kommende møder i forretningsudvalget: onsdag d. 20. juni og onsdag d. 3. oktober.
d. Indsatsen med at være turleder honoreres ved opstart af sæsonen med en cykelsnak og spisning i 

cafeteriet mandag d. 30. april kl. 18.30. Allan undersøger om der er ledigt i cafeteriet. Vi skal have 
tilbagemelding fra turledere senest d. 25. april. Ved sæsonafslutning samler vi igen turlederne til 
evaluering samt spisning.

9. Eventuelt.

10. Godkendelse af referat fra mødet – udsat – se punkt 7.

Referent Charlotte Lindgaard/16.3.2018


