
Kære NBC bestyrelse, suppleant og repræsentanter, 
 
Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde til afholdelse mandag d. 9/8 2021 kl. 
18:30 i klubben på Jørgen Jensens Vej 2. 
  
Dagsorden i henhold til forretningsorden: 

 Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden godkendt 

 Gennemgang af seneste referat 
 Godkendt uden bemærkninger 

 Nyt fra teams 
o Juniorteam (Mikkel) 

 En af rytterne (2. års) har valgt at stoppe i utide af personlige årsager. Sidste 
afdeling i Uno-X Cup d. 3. oktober – førertrøje skal forsvares. Flere top-10 
placeringer siden sidst. Mangler svar fra DCU-team vedr. Tønder/Sønderborg. 3 nye 
førsteårs-ryttere til næste sæson, så 2022-team er på plads. Benny Pedersen og 
Peter Gylling indtræder i trænerteamet.  

o DCU-team 
 Niklas H fra SCR rykket i A, debuterede til SM med 11.-plads. Rasmus Søjberg har 

kontrakt med Bornholm for næste sæson. SU-udvalgsmøde i slutningen af 
september.  

 Aktuelle sager fra seneste møde 
o Sponsor-status (Tom) 

 Aftale med Næstved Cykel Center er offentliggjort med stor succes.  
 Sponsorvæg skal opdateres.  
 Tøjdesign er opdateret med nye sponsorer 
 Vintertøj bestilles alene hvis der er minimum 10 bestillinger 

o Oprydning i klublokalerne – status 
 Jane er begyndt på periodisk rengøring 
 Dato skal sættes for større oprydning – Tom indkalder 

 Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 
o Sponsorløb 2022 – Jens/Tom 

 Ændring til et eller flere arrangementer med udgangspunkt i Næstved Cykel Center. 
Fokus på fællesskab for alle, der cykler i Næstved. Tom og Jens arbejder videre med 
projektet. 

o Klubtur til Tønder/Sønderborg – status 
 Juniorteam har arrangeret for sig selv. NBC-ryttere booker individuelt. DCU-team 

arrangerer som udgangspunkt selv, eller booker sig ind sammen med Junior.   
o Rytterfest og Vinsmagning 

 Vinsmagning - Pt. 25 tilmeldte. Åbent for tilmeldinger til og med 19. september. 
Tom sender påmindelse ud tæt på deadline. 

 Rytterfest 30. oktober. Lokaler er booket. Udestående pokaler skal hjemkaldes.   
 Nyt fra kassereren 

o Seneste posteringer 
 Gennemgås på næste møde 

o Ansøgning om kompensation for tabte indtægter 



 Ansøgning sendt til DGI/DIFs Coronapulje. Ansøgt om kr. 32.000 – primært med 
baggrund i mistede indtægter fra Distriktstræningslejr. 

 Nyt fra formanden (Ole) 
o NBC’s licensløb d. 21/8 2021 – kort om evaluering 

 Evaluering afholdt i løbsudvalget. Kommissærrapport fra løbet med udelukkende 
topkarakterer. Eneste minus var de desværre forholdsvis få deltagere. Forventet 
underskud 15-20.000. NBC stiller forslag til Distrikt Sjælland om at sløjfe 
pengepræmier til cykelløb. Satser på af få CUP-løb til næste år, og at få termin i 
forår/tidlig sommer.   

 Kommunikation og hjemmeside 
o Succeshistorier fra den seneste måned 

 NBC Tempoløbet afholdt med stor succes. Simon bronze til SM enkeltstart. 
Juniorteam to podieplaceringer.  

o Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 
 Intet at bemærke 

 Indkomne/specielle punkter 
o Løbsudvalg fremadrettet – Jens 

 Der mangler nye deltagere til løbsudvalget. Køreplan for løb er under udarbejdelse.  
o Vintertræningstilbud – Ole 

 Sommertræning slutter om ca. tre uger.  
 MTB-træning søndag kl. 9.30 fra P-plads ved Fruens Plantage 
 Happy2Fitness – mulighed for biking? Tirsdag eller torsdag. Gudrun undersøger m. 

Søren.  
 Happy2Fitness – fra 2. års U17 (m licens) mulighed for styrketræning vinterhalvår 
 Landevejstræning?  

 Eventuelt 
 Fire nye B/U-rytter plus to seniorryttere. Gratis kontingent resten af året . 
 Visitkort – Tom er i gang.  
 Pigecamp – Tilbud til Pige- og Kvindeudvalg om at lægge rammer til. Afventer 

tilbagemelding.  

 


