
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 16. maj 2022 kl. 18:30 i klublokalerne 

 

Tilstede: Tom Levå, Christian Berg (punkt 1-3), Nicholas Poulsen (punkt 1-3), Christian Flindt 

Larsen, Simon Marquardsen, Bjarke Straarup Nielsen (punkt 4-10), og Ole Hansen 

Afbud:  Jens D. Jensen, Jens Ranneries  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Seneste referat – Godkendt! 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Tom og Nicholas) 

➢ Youth-tour er lige overstået med hvid trøje på 2 etaper 

➢ Der var fremgang i funktionen som et team ifm. Youth-tour 

➢ Der er lidt skader, hhv. Corona-følger og knæproblemer 

➢ Der er allerede overvejelser om nye ryttere, men ingen kontakt før efter DM 

➢ Økonomi er OK – gennemgås nøjere snarest 

➢ Der har i dag været møde omkring synergier ml. DCU- og juniorteam 

b. DCU-team (Christian B) 

➢ Det går godt rent sportsligt – der er flere Top-10 placeringer, også et podie 

➢ Har været i Norge med 2 Top-30 placeringer – fint nok 

➢ Når der er én god rytter, skaber det lidt frustration, da der kommer tilbud ’udefra’ 

➢ Cykelforretningen Velo-Concept lukker, hvilket også giver visse udfordringer 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

a. NBC Cyklecrossløb 2022/23 (Simon) 

➢ Nisseringen – Simon kigger derud i morgen 

b. E-cykling i NBC 

➢ Fondspenge til iværksættelse er på plads 

➢ Opgavebeskrivelse skal forfattes 

➢ Modelleres efter hvad SCR har gjort med deres opsætning 

c. Design af Næstved nye rekreative område over for Fruens 

➢ Simon deltager i mødet d. 24/5 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Klubmesterskab med efterfølgende sommerfest hos Heines 

➢ Christian F. arrangerer sammen med Tom og Jens 

➢ Ruten i Vejlø bør bruges, da vi har planerne i skuffen med poster etc. 

➢ Tidspunkt er lidt udfordrende – måske skal vi afvente august? 

➢ Tom vil gerne gøre det til en skal-løb for juniorerne 



b. BørneTour d. 19/6 

➢ Der er Teams-møde d. 23/5 

➢ Kristoffer fra DCU er fremme i skoene og Maja fra kommunen er positiv 

➢ Børnerytterne og hjælpere forventes at møde talstærkt op 

c. Sommerløb 

➢ Hvilke søndage kan de forskellige bestyrelsesmedlemmer dække ind? 

➢ Der ligger detaljerede drejebøger for begge ruter 

➢ Det kører søndage fra d. 10/7 til d. 31/7, i alt 4 gange 

➢ Ole tager den første og tager gerne ’føl’ med 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Afslutningen på løbet – vi havde overskud i år (som opvejer sidste års underskud) 

➢ Der er solgt en del tøj 

➢ Der er iværksat Nettolager for DKK 534/mnd. til vores løbsmateriel 

➢ Vi har fået medlemstilskud på ca. DKK 30.000 

➢ Der er udbetalt DKK 10.000 til hvert team efter kontrakten 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

➢ Vi har fået et opstartsrabattilbud fra en ny cykeltøjsleverandør, men vi er jo forsynet 

➢ Tom og Ole har begge udfyldt et skema fra DGI, DIF og DFIF omkring at gøre det 

lettere at være frivillig i foreningerne – vi imødeser et positivt resultat… 

➢ DCU vil fremover benytte MyLabs ProChip Timer Go i stedet for ProChip Flex 

➢ DCU har indgået et samarbejde med Frog Bikes, som bl.a. betyder at cykelklubber 

under DCU kan købe lånecykler til B&U til fordelagtige priser – ikke aktuelt for NBC 

➢ DCU-administrationen har startet forberedelserne til en ny ”gå til cykling”- kampagne, 

hvor der kommer et skriv om NBC (skrevet af Ole) 

8. Kommunikation og hjemmeside – og succeshistorier 

➢ Succeshistorie – NBC er blevet tilbudt at en Master-rytter kan køre med ved TdF-

præsentationen i København/Tivoli – Simon har fået pladsen 

➢ Junior-teamet har også fået en plads 

➢ Victor Vad er blevet udtaget til Young Cadet, hvor man kører de første og de sidste 

30 km af TdF-etaperne i DK 

➢ Vi har en vinder i U15-klasen til Youth-tour 

➢ Simon skal til VM i Trento til efteråret 

9. Indkomne/specielle punkter 

a. Skal vi tilføje en passus om hvilke forhold der kan udløse en flytning af bestyrelsesmøder i 

forretningsordenen – Ole skriver et forslag til næste møde 

10. Eventuelt 

a. Vi savner stadig en ’god pen’ til at skrive løbsreferater efter weekenden om klubbens 

grønne rytteres placeringer og resultater – Tom prøver et job-opslag på Facebook 

b. Husk vi har dæk til salg i klubben – de er lige kommet hjem i dag – er på webshoppen 

c. En fra Toms netværk er blevet formand for NCM – vi bør holde et møde om hvordan vi kan 

hjælpe hinanden, bl.a. med afholdelse af ’fælles’ løb, e-Cycling og faciliteter 


