
Dagsorden iht. forretningsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt uden anmærkninger 

  
2. Gennemgang af seneste referat 

 
Godkendt uden anmærkninger 
  
3. Status fra aktuelle teams, herunder økonomi, resultater og planer 

 
Junior (Tom):  Sportsligt/niveau-mæssigt lidt udfordringer. Økonomi ok.  
  2023-team er på plads.  
  KCR-samarbejde på plads. Møde med SCR i næste uge.  
 
Elite (Jens):   Sportsligt ganske godt – DM og Scandinavian Race 
  Økonomi ok 
  Fortroligt punkt 
 
4. Fortsatte og overførte sager fra seneste møde 

 
Cyklecrossløb (Simon):  Bane udformet i samarbejde med Thomas Nørup. 

Afventer motocrossklubbens godkendelse 
 
Forrretningsorden opdatering (Ole):  Afventer 
 
5. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer  

 
Klubmesterskab  - mangler arrangør. Tom går i tænkeboks. 
Vinsmagning og rytterfest – faste dage fastholdes. Events oprettes på hjemmesiden 

 
6. Nyt fra kassereren, herunder transaktioner og status vs. budget  

 
Udgifter/indtægter gennemgået.  

 
7. Nyt fra formanden, herunder møder, kontakt til DCU, terminsplan etc. 

 
Evaluering af BørneTour:  Meget våde forhold under opbygning, men fint vejr til 

selve arrangementet. Stor succes og masser af glade 
børn på ruten. Positive tilbagemeldinger fra mange 
forældre. Har indtil videre kastet en enkelt ny rytter af 
sig.  

  Vi byder ind på 2023 også. 
 



Evaluering af Aktive feriedage:  Landevej aflyst pga. for få deltagere. MTB 7 
forhåndstilmeldte deltagere, og 3 nye på dagen. Ikke 
noget, der kaster nye medlemmer af sig desværre.  

 
Evaluering af sommerløb:  16, 15, 17, 27 deltagere på de fire søndage. Positive 

tilbagemeldinger fra deltagerne 
 
Medlemssiden:  Øget interesse for cykelløb ovenpå TdF. Indtil videre 

forhåbentlig 5-6 potentielle medlemmer 
 
”Gå til cykling – setup” DCU-initiativ ifm Postnord Danmark Rundt. Indtil 

videre holder vi fast i vores almindelige 
træningstilbud.  

  
8. Kommunikation og hjemmeside, herunder succeshistorier 

 
Whatsapp afløser Messenger til de korte beskeder. Jens står for opsætning 
Succeshistore – Team Georg Berg 5. plads v. Nicklas Falk i Scandinavian Race 
Uppsala.  
 
9. Indkomne og specielle punkter 

 
Plan for renovering af lokaler og klargøring til Zwift Jens tovholder og 
undersøger supplerende indkøb. 
 
Simon tovholder på sortering og oprydning i hjørnelokale (det gamle NBCs Venner 
lokale).  
 
10. Eventuelt  

 
Intet at bemærke 
 
 


