
Dagsorden i henhold til forretningsorden: 

Godkendelse af dagsorden 

  

Godkendt uden bemærkninger 

  

Gennemgang af seneste referat 

  

Godkendt uden bemærkninger 

  

Nyt fra teams 

Juniorteam 

Noah sluttede på samlet tredjeplads i Uno-X Cup. 

Enkelte ryttere kører 3 dage i Nord. 

Møde d. 13. oktober med team- og ny sportslig ledelse og Tom 

2022 team er på plads. Økonomi ok 

  

DCU-team 

Ramus Søjberg ender på samlet andenplads i Demin Cup, og ligger samtidig nr. 2 på 
pointsstatistikken – kæmpe succes 

2022 teamet vil bestå af maks 12 ryttere. Der er endnu tre pladser åbne/under forhandling 

B-ryttere fra NBC og SCR vil så vidt muligt have adgang til teamet, hvis de rykker i A-
klassen (vil ikke få stillet cykel til rådighed) 

Christian Berg er ny teamrepræsentant – indkaldes til bestyrelsesmøder fra og med 
november. 

  

Aktuelle sager fra seneste møde 



Sponsor-status 

Intet nyt at berette 

  

Oprydning i klublokalerne – status 

Intet nyt at berette 

  

 Nyt fra diverse udvalg / fremtidige arrangementer 

Rytterfest - herunder pokaler 

Indbydelse er udsendt, og event aktivt på hjemmeside 

Vandrepokaler er under indsamling 

Pokaler skal til gravering i Hvidovre – Jens J. 

Jane og øvrigt festudvalg er godt i gang. 

  

Nyt fra kassereren - Tom 

Seneste posteringer 

BørneTour – overskud kr. 12.100 

Åbent løb – underskud kr. 23.000 

Vinsmagning – stort set nul 

Øvrige poster gennemgået. 

  

Nyt fra formanden – Ole 

Terminsmøde mandag d. 11. oktober på teams. Ole og Jens J deltager. Ønsker dato i 
slutningen af april/starten af maj. Enkeltstart – udtrykker ønske om Cup-afdeling. 

MTB-træning – skal det fortsætte efter vinter? 

  



Kommunikation og hjemmeside 

Succeshistorier fra den seneste måned 

  

Teamplaceringer i Uno-X Cup og Demin Cup. Godt gang i B/U-rytterne. 

Det nyligt afholdte Infomøde for B/U-ryttere og forældre var velbesøgt og med god 
stemning. 

  

Opdateringer på hjemmesiden / Nyhedsbreve 

Intet at berette 

  

Indkomne/specielle punkter 

  

Forventninger til deltagelse i bestyrelsesarbejde – Tom 

  

Temalørdag inden årets udgang – Simon melder forslag til datoer ud. 

  

Team Næstved Elite ansøgning – Jens 

Jens J skriver første udkast til ansøgning og sender til Ole 

  

DCU Kongres 

Jens R og Jens J deltager. 

Umiddelbart forventes konfliktfri afvikling 

  

Pigecamp 

NBC er igen vært for pigecamp for ryttere fra hele landet. Jane Heine er praktisk ansvarlig 
ift. kost og logi, og har direkte kontakt med Pige- og Kvindeudvalget. Pige- og 



Kvindeudvalget står for indhold, men har bedt om hjælp til afvikling af træningspas på 
landevej og mtb lørdag og søndag formiddag. 

  

Vintertræning 

Thomas Petersen tilbød mandagstræning løb/gymnastik på HGs anlæg på infomødet. 

Gudrun har talt med Søren fra Happy2Fitness, som muligvis kan stille lokale til rådighed i 
tilfælde af dårligt vejr. H2F kommer med tilbud på medlemskab for NBC-medlemmer. 

Biking i Happy2Fitness – NBC medlemmer vil have mulighed for at booke plads på to 
udvalgte hold. 

  

Eventuelt 

Dato for generalforsamling – tirsdag d. 4. januar 2022 kl. 19:00 – Nytårskur afholdes i 
samme forbindelse. Afholdes evt. hos Næstved Cykel Center 

Jens R – landevejsudvalget har afholdt møde om den nye ordning for masterklasserne. 
Overordnet fastholdes som nu med lidt ændrede regler for op- og nedrykning. 
Mesterskaber køres i A, B, C klasser i modsætning til aldersklasser. 

  

Tom – NBCs Venner er nu opløst. Vi afventer henvendelse fra dem vedr. overførsel af 
eventuelle midler.          

      

  

  

 


