
NBC Bestyrelsesmøde lørdag d. 19.02.2022 - referat.  
 
Deltagere:  
 
Ole Hansen, Tom Levå, Christian Flindt-Larsen, Simon Marquardsen, Bjarke Straarup Nielsen, Jens D. 
Jensen (referent) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af seneste referat  
3. Status fra aktuelle teams, herunder økonomi, resultater og planer  
4. Fortsatte og overførte sager fra seneste møde  
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 
 
 
Ole startede med at gennemgå forretningsorden. Der blev holdt en præsentationsrunde, og Bjarke blev budt 
velkommen i bestyrelsen.  
 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt uden bemærkninger 
 

2. Gennemgang af seneste referat – godkendt uden bemærkninger 
 
 

3. Status fra teams 
 

a. Juniorteam – de fleste cykler er leveret, mangler store størrelser. Tøj lander om kort tid. 
Teamsamling i marts aflyst, da en del ryttere er i udlandet. Starter sæsonen i Belgien 20-21. 
marts. Deltager på Distriktstræningslejre med 4-5 ryttere, der hjælper med træningen lørdag. 
Træningslejr i Italien omkring påske. Teamledelsen har valgt at stoppe samarbejdet med de 
to sportsligt ansvarlige. Ny sportslig ansvarlig er fundet. 
 

b. DCU-Team – En rytter har valgt at stoppe karrieren, og en er skadet, så forventer ni ryttere 
til sæsonstart. Kassebilen har været på værksted, turbo smadret. Tøjlevering garanteret 
senest 1. marts. Fritidstøj under bestilling. Rammer/hjul sendes fra Taiwan medio april. 
Shimano-grupper fortsat presset på levering.  

 
 

4. Forårsmøde DCU Distrikt Sjælland – Ole + evt. 1 deltager. Jens Ranneries og Jens D. Jensen 
deltager for DCU Repræsentantskab 
 

5. Kommende arrangementer 
a. Distriktstræningslejr – Arrangementsgruppen melder alt ok, men der skal findes 

nye/supplerende deltagere i gruppen frem mod 2023. 



b. Næstved Sport Awards – to indstillinger samt modtagelse af Team Næstved Elite støtte (to 
ryttere fra hvert teams møder op og modtager støtten).  

c. ”Foreninger for alle” – samarbejde mellem DGI og Næstved Kommune. Ole deltager på 
infomøde 

d. Landevejstræning – startes op igen efter distriktstræningslejr. Konkret dato justeres ift. 
vejret.  

e. BørneTour – planlægning i gang. Rute v. Rådmandshaven. Støtteerklæring fra Mærk 
Næstved modtaget.  

6. Nyt fra kassereren 
a. Fejemaskiner indkøbt 
b. Posteringer gennemgået 

7. Nyt fra formanden 
a. Årsmøde DCU Sjælland allerede gennemgået 
b. Ikke yderligere bemærkninger 

8. Kommunikation og hjemmeside 
a. Hjemmeside opdateret med nye billeder 
b. Generalforsamling med spisning inden var en stor succes 

9. Indkomne og specielle punkter 
Intet at bemærke 
 

10. Eventuelt – intet at bemærke 


