BORDTENNISKLUBBEN

KVIK Næstved
KVIK Næstved generalforsamling, onsdag den 12/5-2010

Referat
Formanden bød velkommen og Kim Rasmussen blev valgt til dirigent.
Formand, Jan Rasmussens beretning:
Sæsonen har været god med mange flotte resultater.
Opdelt sin beretning i positiv og negativ afsnit.
Positive:
• Masser af trænere i starten
• Bestyrelsen gode til at finde ideér
• Mange spillere til stævner, gode klubture til Fåborg og Stavanger.
• Flere nye ungdomsmedlemmer, har haft venteliste – et positivt problem, at vi ingen
spillere mangler.
• Klubmesterskaberne var et super arrangement.
Negative:
• Økonomien skal forbedres
• Mistet flere unge trænere i sæsonen. Sygdom har lagt et stort pres på andre trænere,
specielt skal Michel takkes for sin store indsats.
• ØBTU har udsendt en mail til klubberne, hvor man foreslår hvor de bedre
ungdomsspillere skal spille og i hvilke klubber, det er et problem at unionen blander sig
i dette.
• Vores gode kollegaer fra Køge Bugt har måtte trække deres elitedivisionshold til næste
sæson.
• Forhandlinger med HOGI om en overbygning er kørt fast.
Jan Rasmussen afsluttede med at opfordre til nyt blod i bestyrelsen, vigtigt med nye friske
øjne.
Beretningen blev herefter godkendt med klapsalver.

Beretning for turneringsudvalget ved Mumba:
•
•
•
•
•

Tak til alle holdledere som har gjort et stort arbejde med holdene.
DGI senior hold nr 1 i sin kreds.
Masser af spillere til DGI og pointstævner.
Tillykke til Kasper Storch, der blev nr 2 på topscorelisten i yngre drenge A
En stor tak til forældre der har deltaget som ledere og hjælpere ved stævner.

Beretningen blev godkendt.

Beretning for spilleudvalget ved Michael Jensen kan læses som et ekstra bilag og den
blev også godkendt, efter enkelte kommentarer fra forsamlingen.

Som punkt 3 fremlægger kasserer, Bjarne Jørgensen det årlige regnskab.
•
•
•
•
•

Gør opmærksom på at en manglende underskrift fra en revisor, fordi han er bortrejst.
Stor udgiftspost er elitearbejdet.
Kontingent indtægter øget med 20000,00 kr.
Ny indtægter fra lotteri er positivt.
Det samlede regnskab giver underskud, men en halvering af sæsonen før.

Regnskabet blev godkendt.

Ingen indkomne forslag og derfor gik forsamlingen direkte til valget af bestyrelsen.
Formand, Jan Rasmussen blev efter stor jubel genvalgt som formand i 2 år.
Medlem, Kim Rasmussen blev også genvalgt for 2 år.
Da Michael Møller tidligere på sæsonen udgik af bestyrelsen 4 måneder før tid, blev Nick Olsen
valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Mads Holm-Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen 1 år før tid og som erstatning blev Jane
Stark valgt ind for 1 år.
Begge revisorer, Michael Elgård og Steen Jensen fortsætter.

Herefter er KVIK Næstveds nye bestyrelse:
Formand, Jan Rasmussen (på valg i lige år)
Kasserer, Bjarne Jørgensen (på valg i ulige år)
Medlem, Kim Rasmussen (på valg i lige år)
Medlem, Nick Olsen (på valg i lige år)
Medlem, Jane Stark (på valg i ulige år)
Medlem, Michael Jensen (på valg i ulige år)

Årets Leder blev kåret og valget fald denne sæson på Bent Storch, som har gjort et
stort arbejde med yngre drenge holdet og til stævner.
Under Eventuelt var der gode indlæg.
Mumba:

•
•
•
•

Tillykke til de nyvalgte
Hjemmesiden er god, stor tak til webmasteren
Sidste træningsdag er den 31/5
Vi bør oprette en fanklub

Jane Stark:

•
•

Ønsker en idékasse i klublokalet, så medlemmer kan komme med forslag.
Vi skal have fokus på frugt til stævner på Kalbyrisskolen.

Per Rubæk:

•
•
•

Vi bør få flere nye ungdomsspillere med til pointstævner, så både de og forældre lærer
regler.
Hvad kan vi gøre for at forbedre træningen for de bedre ungdomsspillere.
Hjemmesiden god med information.

Michel Christensen:

•

Kan vi lave et træningshold om fredagen.

Det blev besluttet at årets ledermøde er den 26/6, kl. 11.00.
Formand, Jan Rasmussen takkede herefter for en god generalforsamling.

