
NBC Bestyrelsesmøde mandag d. 14. marts 2022 kl. 18:30 i klublokalerne 

 

Tilstede: Tom Levå, Christian Berg (punkt 1-5), Christian Flindt Larsen, Simon Marquardsen, 

Bjarke Straarup Nielsen, Jens Ranneries og Ole Hansen 

Afbud:  Jens D. Jensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt! 

2. Seneste referat - Godkendt 

3. Nyt fra teams 

a. Juniorteam (Tom) 

➢ Martin har trukket sig som teammanager, nu er det Tom den og leder sammen med 

Nicholas 

➢ Benny og Peter er den sportslige ledelse 

➢ Alt foregået i dialog med forældrene – forældrestyregruppe på 3 

forældrerepræsentanter 

➢ Teamet til Belgien på søndag 

➢ En håndfuld cykler leveret 

➢ Teambil leveret og skal folieres 

➢ ABUS har massive leveringsproblemer 

b. DCU-team (Tom) 

➢ 3 træningssamlinger bl.a. sammen med junior. Godt! 

➢ Teampræsentation d. 23/3 

➢ Kører ’Rødekro’ d. 27/3 

➢ Tøj og biler på plads 

4. Aktuelle sager fra seneste møde 

➢ Intet at notere 

5. Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

a. Tempoløbet 2022 

➢ Vi har søgt og fået penge til sikkerhed, i alt DKK 30.000 og 7.500 

➢ Vi har styr på det meste, mangler kun ca. 5-7 frivillige 

➢ TO’er er dyre! 

➢ Chefkommissær: Jan Kreutzfeldt 

b. DCU’s kongres 

➢ Jens og Jens deltager i kongressen 

➢ Vi går umiddelbart ind for at beholde de ’kritiske revisorer’ 



 

6. Nyt fra kassereren (Tom) 

a. Seneste posteringer 

➢ Støtte udbetalt til teams 

➢ Distriktslejr giver ca. 14.000 i overskud 

➢ Sædvanlige regninger 

➢ Rapport aflagt til banken efter generalforsamling 

➢ Regning for skilte til sidste års BørneTour er først kommet nu: 5.900 ØV! 

7. Nyt fra formanden (Ole) 

➢ Vi høstede 2 Awards til Mærk Næstved Sport Awards! 

➢ TNE møde d. 7/4 – Næstved som Team Danmark kommune? 

8. Kommunikation og hjemmeside 

➢ Intet at notere 

9. Indkomne/specielle punkter 

➢ Intet at notere 

10. Eventuelt 

a. Klubtur til Sønderborg – Tom har et fint sted med madmor 

b. Vi skal altså have ryddet op i klubben – evt. leje et eksternt lagerrum! 


