
Næstved Bicycle Club 

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag d. 12. april 2022 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 

 

2. Gennemgang af seneste referat 

Ingen bemærkninger 

3. Status fra Teams 

a. Elite Team – sportsligt en lidt afdæmpet start på sæsonen. Anders er godt på vej mod A 

med indtil videre tre podieplaceringer. Økonomi hænger sammen, men er relativt stram. De 

to største udfordringer er indtægter ved salg af de gamle cykler og udgifter ifm. 

overnatninger.  

b. Junior Team – Økonomi ok. Teamet ansøger NBCs venner og NIU om støtte til indkøb af 

reservehjul. Pt. er flere af teamets ryttere på træningslejr i italien 

4. Fortsatte og overførte sager fra seneste møde 

a. NBC Cyklecrossløb 2022/23 – Simon er i dialog med Nisseringen om muligheder for 

afholdelse af løb der. Indtil videre positivt.  

b. E-cykling i NBC – Beløb ansøgt hos Forsøgt- og udviklingspuljen er bevilget, så økonomien 

er på plads. Indtil videre booker vi Nettolager i passende størrelse til opbevaring af 

genstande fra hjørnelokalet, så det kan bliver ryddet og klargjort til projektet.  

5. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer 

a. Klubmesterskab med efterfølgende sommerfest hos fam. Heine – Tom og Christian bistår 

Henrik Sass 

b. BørneTour – der er Teamsmøde onsdag d. 13. april.  

6. Nye fra kassereren, herunder transaktioner og status vs. budget 

a. Posteringer gennemgået. Distriktslejren gav noget lavere overskud end normalt pga. få 

deltagere. Licensløb ender med overskud, hvilket alene skyldes puljetilskud.  

b. Mærk Næstved har bevilget tilskud til afholdelse af BørneTour 

c. Mærk Næstvefd og DIF/DGI bevilgede tilskud til afholdelse af licensløb 

d. Facilitetspuljen har bevilget tilskud til opgradering af klublokaler 

e. Forsøgs- og udviklingspuljen har bevilget midler til opbygning af e-cykling 

7. Nyt fra formanden, herunder møder, kontakt til DCU 

a. MTB-holdet lukker indtil videre. Starter forhåbentlig op igen til vintersæsonen 

8. Kommunikation og hjemmeside, herunder succeshistorier 

a. Intet at bemærke vedr. kommunikation og hjemmeside 

b. Succeshistorier – både distriktstræningslejr og licensløb afviklet med stor succes. Der var 

gode NBC-resultater til vores eget løb 

9. Indkomne og specielle punkter 

a. DCU Kongres – Jens R og Jens J orienterede kort om forløb 

b. Mærk Næstved Tempoløbet 2022 kort evaluering – Ole takkede alle for indsatsen. 

Informationsmateriale til beboere skal næste gang henvise til hjemmeside med løbende 

opdateret information, så tidsplan for dagen er den gældende.  

10. Eventuelt 

a. Jane Heine har skaffet klubben en ny støvsuger 

b. Næstved Kommune har indkaldt til dialogmøde vedr. etablering af nyt rekreativt område – Simon og 

Ole deltager 


