
NBC Bestyrelsesmøde 08.11.2021 – Referat 

 

Til stede:  

 

Ole Hansen 

Christian Flindt-Larsen 

Simon Stitz Marquardsen 

Tom Levå 

Jens Ranneries (DCU repræsentantskab) 

 

Ikke til stede:  

 

Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir (afbud) 

Repræsentant DCU-team 

Repræsentant Junior-Team 

 

 

DAGSORDEN IHT. FORRETNINGSORDEN 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Gennemgang af seneste referat 

 

Ingen bemærkninger 

 

3. Nyt fra teams (Tom) 

 

Juniorteam har påbegyndt vinterens teamsamlinger 

DCU-team – der skal aftales møde om 2022 med teamledelse og repræsentanter for NBC 

bestyrelse 

 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

 

 Sponsor-status 

 

Alle aftaler er lukket, og 2022-tøjet er modtaget fra C. Reinhardt. 

 

 Oprydning i klublokalerne – status 

 

Intet nyt 

 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

 

Generalforsamling tirsdag d. 4/1-2022. I samme forbindelse den traditionsrige Nytårskur.  

Ole overvejer om der vil være tilstrækkelig tilslutning til juleafslutning.  

 



6. Nyt fra kassereren 

 

Posteringer siden sidste møde gennemgået 

Foreløbigt regnskab 2021 og oplæg til budget 2022 fremlægges på næste bestyrelsesmøde 

 

 

7.  Nyt fra formanden 

 

 Løbsdato 2022 (jf. udsendt mail) 

 

Umiddelbart ønske om dato i første halvdel af sæson. Ole kontakter DCU-SJ for uddybning 

af muligheder.  

 

 Formandsmøde d. 24/11 

 

Ole og Jens deltager 

 

 Dagsorden til strategilørdag d. 27/11 

 

Ole udfærdiger oplæg og fremsender på mail 

 

 Status på vintertræning 

 

Tom kontakter Peter Haslund for status på Hold 1 landevejstræning 

 

Spinning i Happy2Fitness er ved at falde på plads.  

 

 

 Sport 2021 d. 8/1 i Herning – lodtrækning 

 

Ole har lagt lod i trækningen om to billetter. Hvis vi vinder aftales nærmere om, hvem der 

evt. skal tilgodeses 

 

 

8. Kommunikation og hjemmeside 

 

Intet nyt 

 

9. Succeshistorier fra den seneste måned 

 

 Vinsmagning 

 

Velbesøgt og god stemning. Hyggeligt at afholde det i Næstved Cykel Center 

 

 Pigecamp  

 



En masse glade pige-/ungdomsryttere fra hele landet havde en forrygende weekend. Tak 

især til Jane og Lennart for planlægning og udførelse og Stig og Jens R. for god mtb-træning 

lørdag og søndag . 

 

10.  Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

 

Intet nyt 

 

 

11. Indkomne/specielle punkter 

 Mulighed for overgangsaftale med førsteårs U23-ryttere fra Juniorteam, som ikke er direkte 

pointskvalificeret til A 

 

Emnet debatteret, positiv stemning for at finde en ordning, som kan understrege den røde tråd 

fra B/U-klasserne via junior og videre til Elite eller øvrige seniorklasser. Tom og Jens aftaler 

nærmere med teams. 

   

 Klubmesterskab 2022  

 

 Henrik Sass har meldt sig som tovholder 

 

12. Eventuelt 

 

Intet nyt 


