
Referat af NBC bestyrelsesmøde mandag d. 13/12-2021 kl. 18.30 
 
Mødet blev afholdt via Zoom pga. Covid-19-situationen.  
 
Deltagere:  
 Ole Hansen, Tom Levå, Simon Stitz Marquardsen, Christian Berg (teamrepræsentant), Jens 

Ranneries (DCU repræsentantskab), Jens D. Jensen (referent).  
 
 Afbud fra Christian Flindt-Larsen 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af seneste referat  
3. Status fra aktuelle teams, herunder økonomi, resultater og planer  
4. Aktuelle sager fra seneste møde/strategimøde  
5. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer  
6. Nyt fra kassereren, herunder transaktioner og status vs. budget  
7. Nyt fra formanden, herunder møder, kontakt til DCU, terminsplan etc.  
8. Kommunikation og hjemmeside, herunder succeshistorier  
9. Indkomne og specielle punkter  
10. Eventuelt 
 
 
1. Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

 
2. Seneste referat gennemgået uden bemærkninger 

 
3. Status fra teams 

 
Juniorteam v. Tom Levå:  
 
Tøjdesign og -bestilling hos C. Reinhardt/Giordana er på plads 
Træningssamling 18.-19. december afholdes hos Anette Birk Hundt. Der skal bl.a. køres bikingtime 
hos Happy2Fitness.  
Benny Pedersen og Peter Gylling er godt i gang med ryttersamtaler, og har fået god kontakt til 
rytterne.  
Budget er ok, men stramt 
 
DCU-team v. Christian Berg:  
 
2022 budget på plads og hænger sammen. Der arbejdes fortsat på at lande yderligere sponsorer. 
Incitamentsordning for ryttere, som selv skaffer sponsorer.  
Organisation pt.:  

 NBC-repræsentant/kasserer: Tom Levå 
 SCR-repræsentanter: Rene, Gitte 
 Sportslig ansvarlig: Henrik Stegmann 
 Ass. Sportdirektører: Tue Larsen, Nicolai Stegmann 
 Praktisk ansvarlig/blæksprutte: Bettina Stegmann 
 Budgetansvarlig: Christian Berg 
 Cykel-/materialansvarlige: Claus Ljungdahl, Jens D. Jensen 
 Mekanikere: Claus Ljungdahl, Nicolai Jeppe, Jens D. Jensen 
 Pressekontakt: Henrik Stegmann 



 Sponsoransvarlig: Christian Berg 
 
Der søges efter flere assisterende sportsdirektører. Emner modtages gerne.  

 
Der er planlagt fem træningssamlinger over vinteren. Afholdes på Georg Berg.  

 
10 rytter plus én ”bobler ” er på plads. Der er mange gengangere fra 2021, og generelt er det 
allerede nu en godt sammentømret trup, hvor rytterne kender hinanden.  

 
Teamtøj design er godkendt af DCU, og bestilling er afgivet til C.Reinhardt/Giordana.  

 
4. Aktuelle sager fra seneste møde/strategimøde 

 
Licensløb 2022 

 
Ole Hansen og Jens D. Jensen har møde med DCU (Jens Kasler/Lars Moss) vedr. mulighed for 
afholdelse af Demin Cup/Ladies Cup/Uno-X Cup som en del af NBC licensløb (enkeltstart) 2022. 
Muligheden afhænger af, om Odense CK beslutter sig for at byde ind på to afdelinger. Afholdelse af 
enkeltstarten som Cup vil kræve politimotorcykler foran samtlige ryttere i elite- og juniorklasserne. 
Dette vil Jens Kasler undersøge muligheden for (vil forsøge at sælge det som en oplagt mulighed for 
at træne forud for TdF enkeltstarten i København 2022). Aftalt at Ole meddeler Jens Kasler, at vi er 
interesserede i Cup, såfremt udfordringen med politi-mc kan løses.  

 
Generalforsamling 

 
Aftalt at den indtil videre flyttes til 18. januar pga. gældende Covid-19 restriktioner. Tom taler med 
Karsten/Næstved Cykel Center vedr. lån af lokaler.  

 
Ole Hansen er på valg som formand – genopstiller 
Ole er i dialog med to mulige kandidater som nye medlemmer af bestyrelsen 
Mikkel Levring genopstiller som bestyrelsessuppleant 
Jens Ranneries gensopstiller som revisor.  

 
NBCs venner 
NBCs venner har overdraget økonomi til NBC. Vedtægtsændringer for NBCs venner er pt. til 
gennemgang hos dem. 
 
Mulighed for nye klublokaler 

 
Der er set på alternativer i Fensmark og ved Industrivangen. Aftalt, at det sættes på stand-by indtil 
videre, og afventer afklaring af økonomi (indtægter). 

 
Oprydning i klubokaler 

 
Tom sætter dato og indkalder bredt.  

 
5. Nyt fra diverse udvalg og kommende arrangementer 

 
Nytårskur planlægges fortsat afholdes sammen med generalforsamling. Der er pt. ikke øvrige 
arrangementer i støbeskeen.  

 
6. Nyt fra kasseren 
 

Coronapuljemidler er modtaget.  
Seneste posteringer gennemgået.  



 
7. Nyt fra formanden 

 
BørneTour 

 
Næstved Kommune har ansat ny foreningskonsulent – Maja Damgaard. Ole tager kontakt. Der skal 
planlægges rute – gøres eventuelt samme dag som oprydning i klublokaler 

 
8. Kommunikation og hjemmeside, herunder succeshistorier fra seneste måned 

 
Intet nyt 

 
9. Indkomne og specielle punkter 

 
Per Bøchmanns eksklusion af NBC 
 
Enstemmig bestyrelse indstiller til ophævelse af Per Bøchmanns eksklusion på kommende 
generalforsamling 

 
Henvendelse fra Team Christiansen & Essenbæk (Tom) 

 
Har forespurgt på mulighed for at køre som Master-Team med NBC som moderklub.  Aftalt at Tom 
svarer, at Master-Team ikke findes som en mulighed i DCU-regi, men at de er meget velkomne som 
medlemmer af NBC, og at vi ikke har indvendinger mod at de træner i deres teamtøj, men at 
licensløb skal køres i NBC-tøj jf. DCUs Sportslige regler.  

 
10. Eventuelt 

 
Team Næstved Elite – vi afventer svar vedr. tilsagn om støtte  


