
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 10. januar kl. 18.30  
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt uden bemærkninger 
 

2. Gennemgang af seneste referat 
 

Ingen bemærkninger 
 

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

Eliteteam:  
Succefuld teamsamling afholdt hos Georg Berg. Næstved samling primo februar.  
Stadig usikkerhed om levering af geargrupper, men håber på marts. Ryttere er orienteret om, at de 
skal forvente at starte sæson på gamle cykler.  
Økonomi ok.  
 
 
Juniorteam:  
Noah Morell har fået Andreas-prisen  
Træningssamling december ændret til ikke overnatning.  
Ny træningssamling om halvanden rute 
Der er fundet kassetter til juniorgearing 
Cykler forventes leveret medio marts 
Der budgetteres med lille overskud 
Benny P i god dialog med stort set alle trænerne 
Møde i SU 11.01.2022 
 
Generelt ift. teamcykler – forsikring/ejerforhold i sæsonen skal afklares 
 

4. Fortsatte og overførte sager fra seneste møde 
a. Generalforsamling 

 
Udsat til 1. februar. Indkaldelse/beslutning om eventuel yderligere udsættelse mandag d. 17. 
januar. Ole tovholder. Fastholder invitation til mad inden og nytårskur efterfølgende.  

 
b. Licensløb 

 
DCU (Jens Kasler) har forespurgt om vi vil flytte termin til åbningsweekenden – søndag d. 3. 
april – vi siger ja tak.  

 
5. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer 

 
Distriktstræningslejr – Arrangørudvalget træffer beslutning om at afholde/aflyse primo februar. Jane 
Heine har lavet foreløbig udmelding i lejrens facebookgruppe. 



 
Jens R – formøde til repræsentantskab. Lidt forbehold ift. Corona-restriktioner.  
 
Formandsmøde – 26. februar? 
 
B/U-arbejdsmøde online – onsdag d. 19. kl. 18.30-20.00 på teams. Ole deltager.  
 
 

6. Nyt fra kassereren, herunder transaktioner og status vs. budget 
 
Posteringer siden sidst gennemgået.  
Møns Bank – da vi som forening sidestilles med erhverv, pålægges vi alligevel gebyr. Til gengæld er 
vores aktier steget kraftigt i værdi. 
Husleje betalt.  
Trailer solgt til kr. 15.000 
 

7. Nyt fra formanden, herunder møder, kontakt til DCU, terminsplan etc.  
 
Ændringsforslag til vedtægter vedhæftes indkaldelse til generalforsamling 
 
 

8. Kommunikation og hjemmeside 
 
Intet nyt 
 

9. Indkomne punkter 
a. Indkøb af fejemaskiner v. Simon (se vedhæftede) 

 
Indkøb af 2 stk. godkendt. Simon sender link til Tom, som foretager indkøb.  
 

b. NBC cykelcrossløb v. Simon 
 

Simon retter henvendelse til andre arrangørklubber for undersøgelse af økonomi.  
Eventuel rute ved Holsted Skole 
Simon går videre og undersøger 
 

10. Eventuelt 
 
Tom har talt med NCC/Karsten vedr. fællesspisning i deres lokaler én gang om måneden, og det er 
han med på.  
 
Ole – Rute til BørneTour 
 
Simon – mulighed for licensløb på sommerruterne?  
 
Tom – klubmesterskab. Henrik Sass er tovholder. Afholdelse efter sommerferien.  
 



Tom – strategidag forår 2022 – lørdag d. 19. februar kl. 9-15. Træder i stedet for bestyrelsesmøde d. 
14. februar. 


