
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10.10.2022 i klublokalet 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Ingen bemærkninger 
 

2. Gennemgang af seneste referat 
 

Ingen bemærkninger 
 

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

Junior v. Tom: En rytter har brudt aftalen, og kører for Team Carl Ras Roskilde. Tom 
har været i forgæves dialog med både Roskildes team og formand. Tom har løftet 
sagen overfor DCUs direktør. Vintertøj forventes primo november. 1. teamsamling 
samme weekend som NBC rytterfest. Økonomi bedre end budget, så egenbetaling af 
cykel er reduceret.  
 
Elite v. Jens: Teamet har kørt sit sidste løb. Stort set alle mand videre til andre teams. 
Afventer endelig afslutning af økonomi.  

 
4. Nyt fra B/U 

 
Ole: Har været lidt presset på trænerressourcer i september. Fin og hyggelig 
sæsonafslutning med lidt spise og drikke efter træning sidste tirsdag. MTB starter nu 
på søndag d. 16. oktober. 

 
5. Fortsatte og overførte sager fra seneste møde 

 
Crossløb v. Simon: Terminsdato 20. November på Nisseringen. Udstyr lånes af 
Skrænten. Simon kontakter DCU-SJ for nærmere omkring propositioner. 
 
Generalforsamling planlægning. Foreløbig dato tirsdag d. 10. januar. Planlægges med 
spisning hos Næstved Cykel Center. Tom aftaler med Karsten.  
 

 
6. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer 

 
Rytterfest 29. oktober – se nedenstående.  
 

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

 
”Projekt Zwift” holder sig stort set på budget og indenfor det bevilgede fra DIF-pulje.  



”Projekt lokaler” – en anelse over budget, men vi har fået meget for pengene. Tom har 
ansøgt anden pulje for yderligere lamper samt nye termostater. 
Vinsmagning afholdt med succes – går stort set i nul.  
Posteringer gennemgået.  

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

 
TO-kursus – interesserede er meget velkomne til at deltage. NBC betaler (skal være 
medlem af NBC) 
Henvendelse fra OTA Solgryn. Konkurrence om flest km kørt i uge 43.  

 
9. Kommunikation og hjemmeside, herunder succeshistorier 

 
Succes for juniorteamet i Tønder/Sønderborg.  
Vinsmagning igen en stor succes 

 
10. Indkomne og specielle punkter 

 
BørneTour 2023 – pris for afholdelse er steget fra 25.000-35.000. Hvis Næstved 
Kommune indvilliger, er vi med i 2023 
 
NBC’s licensløb 2023, herunder TO-problematik og cups – lukket punkt.  
 
Deltagelse på Distrikt Sjællands efterårsmøde d. 26/10 – Ole og Jens deltager 
 
Team Næstved Elite – ansøgning – Jens laver første udkast og sender til Ole og Tom 
 
Rytterfest, uddeling af pokaler – liste gennemgået 
 
Status klublokaler – baglokale ryddes og gøres klar til opbevaring af juniorteamets og 
dele af klubbens materiel.  

 
11. Eventuelt 

 
Ole: kan sensor for lyset i forlokale justeres, så det slukket tidligere? 
Hold 1 træning – starter primo november. Åben gruppe.  
Happy2Fitness – U17+ med licens kan fortsat træne i vinterhalvåret 
Junior skal køre i Belgien 18.-19. marts. Der er mulighed for deltagelse af U17 også. 
 
 
 

 
 
 


