
 

Beretning for 2022, som aflagt på NBC’s generalforsamling tirsdag d. 10/1 2023 

 

Velkommen  

til NBC’s generalforsamling – det er dejligt at se jer! Jeg skal kort tage jer igennem 2022, som 

er et år hvor vi har fået nogle ting til at lykkes i NBC, men også et år, hvor vi har mistet et 

flagskib, men det kommer vi naturligvis tilbage til! 

 

Årets Gang 

• Vi afholdt Generalforsamling d. 1/2 i Næstved Cykelcenter, og fik dér realiseret vores 

ide om at spise sammen først, hvilket var med til at skabe et godt fremmøde. Vi gik 

derfra med en god bestyrelse og en god tro på den kommende sæson. Så fint! 

• Til Mærk Næstved Sport Awards i marts fik NBC 2 priser: Team Georg Berg vandt årets 

Fighterpris, og Mathias Houmann vandt prisen som Årets Holdkammerat. Tillykke! 

• Der blev afholdt en klassisk og velorkestreret Distriktslejr, også i marts. Vi er i NBC’s 

bestyrelse meget glade for, at vi fortsat har en stærk styregruppe, som er klar efter 

aflysningen i 2021. Det er så vigtigt for B&U-rytterne! Og også lidt vigtigt for NBC’s 

økonomi, men det er sekundært ift. rytternes trivsel og den goodwill vi opbygger. Tak 

til styregruppen og alle hjælperne! Tak også for pige-campen i november! 

• Søndag d. 3/4 holdt vi NBC’s licensløb, Tempoløbet. Vi gentog succesen fra 2021 på de 

gode ruter fra Grønbrohallen. Vi havde fået cups, og det forøgede deltagerantallet og 

krævede MC-betjente foran Herre og Dame A og Juniorerne, og det blev en lang dag, 

men både ryttere, politi, kommissærer og alle de gode hjælpere var glade – da der igen 

var varme pølser efter de hårde hjælpertjanser. Tusind tak for det! 

• D. 19/6 holdt vi BørneTour i Næstved på 800 m rute rundt i Rådmandshaven. Vi havde 

gjort et bedre PR-arbejde end i 2021, og der mødte da også 100+ deltagere op, da det 

heldigvis blev tørvejr efter vi havde sat målområdet op i regnvejr. Vi gør det igen i 

2023, hvis vi kan få kommunen med på ideen. Tak til tovholder og hjælpere! 

• Aktive Feriedage blev holdt i juli som sædvanligt, og med 12 deltagere på MTB-dagen 

og en aflyst landevejsdag. Vi får sjældent nye medlemmer ud af det – de skoleelever, 

der melder sig til AF, er typisk aktive i forvejen i én eller flere andre foreninger. Vi bliver 

dog ved, for kendskabet til NBC bliver trods alt bredt ud og interessen for og 

kompetencerne til at cykle holdt vedlige hos de ’unge mennesker’. 

• Vi holdt NBC Sommerløb i juli måned, og det gik godt. Tak til tovholderen og jer, der 

mødte op med enten papirer, flag eller cykler! 

• Og så var der endelig NBC Vinsmagning d. 7/10, igen i Næstved Cykelcenter. Endnu en 

dejlig aften med perfekt mad og mange gode smagsprøver af Næstved Vinhandels 



stærke sortiment. Tak til Lars fra NV, og tak til tovholdere og kogepersoner! Og selvsagt 

også en stor tak til Karsten P., som så villigt stiller lokale til rådighed. 

• Og NBC Rytterfesten lever og ånder stadig, og både B&U med forældre og vores teams 

var godt repræsenteret d. 29/10. Det er skønt med en fast årlig begivenhed, hvor alle 

kan samles på tværs af hold og aldre og rolle i klubben. Og dejligt at få uddelt de mange 

pokaler til ryttere og ledere, der har gjort en unik indsats. Tillykke og tak for festen til 

jer alle sammen! 

Generelt er vi blevet bedre til at fejre os selv, når vi har lavet et godt stykke arbejde for NBC, 

så vi har i årets løb spist lidt mad i både distriktslejrgruppen, løbsudvalget og i bestyrelsen. 

Det er en vigtig del af en forening, at vi holder fast ved de sociale arrangementer, hvor vi kan 

evaluere vores frivillige arbejde, og komme hinanden ved på en anden måde end til daglig. 

Det er en løbende diskussion i mange foreninger om beretningen skal følge regnskabsåret, 

kalenderåret, eller gå fra en generalforsamling til den næste – her i NBC har jeg valgt at følge 

regnskabsåret, som jo afspejler cykelsæsonen. Dog vil jeg omtale et arrangement i det nye 

år, nemlig vores første CX-løb d. 20/11 på Nisseringen. Det var godt tænkt, vel udført, og fik 

en flot modtagelse og omtale. Tak til ildsjælene, som er i gang med endnu større planer! 

 

Bestyrelsen 

holder møde den anden mandag i hver måned, undtagen juli, og således også i 2022. Vi 

arbejder med en standard agenda og ud fra en nedskrevet forretningsorden, og jeg vil som 

formand mene, at der er styr på tingene       Tak til bestyrelsen! 

Ud over teams, økonomi og drift har vi som bestyrelse mest talt om sportens udfordringer og 

om hvervning af medlemmer. Der er dog også kommet et nyt element ind i bestyrelsen, og 

det er at fokusere mere på muligheden for at søge støtte til vores udstyr, opdatering af vores 

lokaler og til vores forskellige arrangementer. En helt speciel tak til Tom for at have 

specialiseret sig i at søge penge fra fonde og organisationer – det sikrer os generelt mod 

underskud, og har bl.a. betydet at vi nu er tæt på at få Swift-cykling i NBC.  

 

Teams 

Vi er i NBC super-stolte over vores teams! De er med til at understøtte den synlighed, som vi 

skal bruge for at fortælle borgerne i Næstved at det stadig er en aktiv og attraktiv sport, der 

dyrkes i NBC. Cyklingen har heldigvis fået en optur her i 2022, hvor vi jo igen fik en Tour-

vinder, men også mange andre ryttere har på fremragende vis forøget sportens synlighed. 

Vores eget DCU-team, Team Georg Berg, startede sæsonen med en flot team-præsentation 

hos Toyota i Slagelse d. 23/3. Teamet har i sæsonen 2022 gjort det godt, uden at være helt 

oppe på 2021-niveau, og vi har høstet mange top-10 placeringer, og har været synlige i 



felterne på en flot måde, med fx en 5. plads til Nicklas Falk i Scandinavian Race i Uppsala. 

Desværre er det sådan at vores DCU-team har lukket og slukket efter sæsonen – det har 

kostet mange kræfter og timer gennem årene, og organisationen bag holdet har ydet det 

utrolige. Vi har været SÅ stolte af teamet og af resultaterne gennem 8 år! Tak til alle, og held 

og lykke med det nye, som I nu er en del af. 

Junior-teamet, Team Fri Bikeshop Zealand Cycling, har fået lokal sportslig ledelse, idet Benny 

P. og Peter har overtaget jobbet tidligt på sæsonen, og efter nogen diskussion i teamledelsen. 

Teamet har præsteret flot i sæsonen og bl.a. haft den hvide trøje på 2 etaper på Youth Tour, 

og har været på podiet til Uno-X Cup. Årets højdepunkt var på banen, hvor teamet havde 2 

ryttere med til bane-VM, hvor de som hold høstede en 4. plads – forsvindende tæt på podiet. 

For begge teams gælder det, at det har en høj prioritet at få rytterne til at fungere som et 

hold, og det er også det fokuspunkt, som begge teams er blevet kendt for. Tak for det! 

 

B&U-afdelingen 

Det går godt i B&U, hvor vi igen har oplevet en medlemsfremgang og ikke mindst en tårnhøj 

mødeprocent til træning. Vores ryttere har også kørt mange cykelløb, og har fået mange gode 

erfaringer og også flere flotte placeringer. Tillykke! 

Prikken over i’et nåede vi til DM, da Julius Birkedal blev Danmarksmester i U15 enkeltstart! 

Stort tillykke – det bliver spændende at følge Julius og de øvrige bomstærke NBC B&U-ryttere 

i den kommende sæson. 

En speciel omtale skal vores yngste ryttere også have: Christian, William og Victor er kun 7 år, 

men de har kastet sig ud i cyklingen med stor lyst til og forståelse for træningen, og skal nok 

gøre NBC stor ære når de får muligheden for at køre løb efter sommerferien. 

 

Cykelløb og den sociale dimension 

Til sidst vil jeg gerne sige jer alle sammen tak for den måde I deltager i NBC på. Der er mange 

forskellige måder at yde et bidrag på, men alle er de afgørende for at vi kan hænge sammen 

som klub. Det er så vigtigt at vi alle giver klubben en hånd, for det støtter også rytterne! 

Det er også ofte sociale dimensioner, der holder sammen på en forening – at man som frivillig 

kan lide at arbejde sammen med de øvrige frivillige, og synes at de er både kompetente og 

ihærdige, i det de byder ind med i klubben. Og det synes jeg i hvert fald. Tak for det! 

Og tak for at I kommer når vi kalder, selvom vi indimellem skal råbe lidt højt for at få jeres 

opmærksomhed. Jeg håber I klapper jer selv på skulderen, når vi fx har afviklet vores 

distriktslejr, vores årlige cykelløb eller en anden større begivenhed. Uden jer, intet NBC! Tak! 


