
NBC Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. december – referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt uden anmærkninger 
 
 

2. Gennemgang af seneste referat 
 

Intet at bemærke 
 
 

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

Junior v. Tom: Tredje samling afviklet med udgangspunkt i Faxe Vandrerhjem. 270 km på kontoen. 
Godt sammenhold mellem rytterne, og god stemning blandt forældrene. Fritidstøj er bestilt, 
Giordana-tøj bestilles i denne uge, cykler er bestilt (Colnago V3). Aftale om foliering af biler på plads 
(Demin). Teltsider med hhv. teamnavn og sponsornavne bestilles. Alle ryttere er præsenteret på 
facebook og instagram, nu følger sponsorerne.  
 
Sidste fra Team Georg Berg: Oscar Winkler genvandt i weekenden DM i keirin i suveræn stil.  

 
 

4. Nyt fra B/U 
 

Ole: to små mtb-hold kører. Ellers intet nyt  
 
 

5. Fortsatte og overførte sager fra seneste møde 
 

Tages under øvrige punkter.  
 
 

6. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer 
 

Generalforsamling: invitation udsendt, åbent for tilmelding 
 
Bjarke/Christian - Distriktstræningslejr: første måde i udvalget afholdt 

 
 

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

Posteringer gennemgået.  
Årsregnskab for teams og klub gennemgået 

 
 

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



Licenstegning 2023 er åben.  
Crossløb på Nisseringen stor succes på trods af for få deltagere.  
Løbstermin – fælles løbsweekend med SCR, Cup begge dage. Samarbejde omkring begge 
løbsdage omkring personel og øvrigt. Aftale om økonomisk fordeling aftalt. Næste møde 3. januar 
hos NBC.  
BørneTour 2023 – dialog mellem NBC, Næstved Kommune og DCU. Dato endnu ikke fastlagt.  
DCU-Webinar for løbsarrangører om sikkerhed mandag d. 19/12 og 16/1.  
DCU – Young Racers Cup onlinemøde 11/1.  
Generalforsamling – emner til bestyrelsen må gerne prikkes på skulderen 
MitID til foreninger er på vej 
Intet svar på ansøgning til Team Næstved Elite endnu 
 

9. Kommunikation og hjemmeside, herunder succeshistorier 
 

Succeshistorie – Crossløb som har modtaget stor ros fra deltagerne.  
Succeshistorie – Oscar Winkler danmarksmester som sidste bedrift i Georg Berg tøjet 

 
 

10. Indkomne og specielle punkter 
a. Crossløb 2023/24 

Udelt opbakning til at gentage crossløb samme sted næste sæson. Evt. mulighed for 
afholdelse af DM i januar 2024 
 

b. Forslag til vedtægtsændring – Tom 
Antal revisorer foreslås reduceret til en. Forslag tilføjes dagsorden for generalforsamling 

 
11. Eventuelt 

 
Ingen punkter.  


