
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 13. februar 2023 kl. 18:30 i klublokalerne 

 

Tilstede: Tom Levå, Christian Flindt Larsen, og Ole Hansen 

Afbud:  Bjarke Straarup Nielsen (vinterferie) Simon Marquardsen (trafikale problemer) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Kommentarer til seneste referat – Ingen 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Tom) 

➢ Samling d. 3-5/2 i Faxe. Rigtig god samling! 

➢ Det er stadig ikke lykkes at samle alle rytterne pga. rejser og lign. 

➢ Benny holder godt øje med træningsmængden 

➢ Fritidstøjet er leveret til både ryttere og forældre/ledere 

➢ Teambilen er på plads – den ankommer d. 20/2. Ford Mondeo stationcar 

➢ Cykler bør ankomme primo marts, ligesom tøjet fra Giordana også kommer dér 

➢ Teamet har fået 2 udlandsetapeløb – ét i Østrig og ét i Holland 

➢ Til Sport Awards kommer teamet med 6 ryttere, 2 ledere og 8 forældre 

➢ Økonomien ser fin ud 

b. B&U afdelingen (Ole) 

➢ God træning i går, hvor Christian og William var tilbage efter en længere pause 

➢ Både Christian, William og Victor skal gerne med på Distriktslejr 

➢ Vi holder trænermøde mandag d. 27/2 kl. 19:00 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. Planlægning af NBC Cyklecrossløb 2023 (Simon) 

➢ Intet nyt 

b. Status på BørneTour (Tom) 

➢ Vi venter stadig – datoen er fastlagt til d. 11/6 

➢ Vi er afhængige af tilskud fra kommunen – uden tilskud, ingen tour 

c. Zwift-lokale 

➢ Alt grej er på plads, men systemet skal sættes op 

➢ Vi hører Kim Ryan om han kan ’sætte det sammen’ 

➢ Profiler skal oprettes – skulle være gratis for B&U 

d. Klub-lokaler oprydning / renovering (alle) 

➢ Der er sat nye lamper op overalt – og et whiteboard i møderummet 

➢ Der er sat lås på døren til det bageste rum (værdier) 

➢ Vi skal have sat nogle billeder op på væggene 



5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Distriktslejr 2023 (Christian) 

➢ Styregruppen skal lave mad til nedfrysning d. 22/2 

➢ Der er sendt rykkere for tilmelding ud i dag 

➢ Vi skal lige have styr på børneattester for overnattende ledere og for trænere 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Vi har købt 5 lånechips for i alt 2.750 - de skal lånes ud gratis til de yngste ryttere 

➢ Vi har modtaget 22.500 fra NBC’s Venner 

➢ Vi har modtaget 15.000 fra BCC som anerkendelse for vores arbejde for B&U 

b. Ansøgninger til div. fonde og puljer 

➢ Søgt 30.000 til vores licensløb, Tempoløbet, fra DGI/DIF foreningspulje 

➢ Søgt 30.000 til BørneTour fra Mærk Næstved 

➢ Søgt 10.000 til Distriktslejren fra Andel Energi 

➢ Har kig på Forsøgs- og Udviklingspuljen 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

a. NBC licensløb d. 15/4 2023 

➢ Vi har holdt produktive planlægningsmøder med SCR 

➢ Dokumentation og ansøgninger er på plads 

➢ Vi holder møde med POLITI og hjemmeværn på torsdag 

b. Distrikt Sjællands Årsmøde 

➢ Christian deltager for NBC, sammen med Repræsentanterne 

c. Mærk Næstved Sport Awards 

➢ Vi har sendt 2 indstillinger til Awards, 1 til talent og 1 til leder 

➢ Juniorholdet modtager støtte fra Team Næstved (er tilmeldt 16 personer) 

➢ Julius er inviteret som Dansk Mester (er tilmeldt) 

d. BCC legat 

➢ Som omtalt under Kasserer 

e. Kommentarer til generalforsamling – referat? 

➢ Det var sgu et lidt tyndt fremmøde og ikke nok til at benytte Næstved Cykelcenter 

➢ Vi savner referatet – Ole rykker Brian for hans underskrift 

8. Kommunikation og hjemmeside – og succeshistorier 

➢ Gode samlinger på juniorteamet og gode takter op mod sæsonen 

➢ God økonomi i klubben 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Valg af sekretær / referent – vi vælger Bjarke ’in absentia’ – Ole indkalder næste møde 

10. Eventuelt 

a. Skal vi fast invitere Repræsentantskabsrepræsentanterne hver 3. måned? 

b. Skal vi sammensætte et Årshjul? 

c. Planlægning af det første af de længere bestyrelsesmøder i april/maj (næste møde) 

d. Når vi skal vælge ny tøjleverandør, skal vi først kigge på kvalitet, og dernæst på pris og 

leveringsbetingelser 


