
Generalforsamling 
 
Referat af Mads Jørgensen, Sekretær 
Valg af dirigent: 
Da alle fremmødte havde fundet deres pladser, skulle der findes en dirigent, og det 
blev som i de foregående år Jan Mumba Rasmussen. 
Beretning fra formand, samt Turnerings- og spilleudvalget: 
Formand: 

Der er tradition for, at formanden holder en tale om årets gang i klubben, og her 
leverede Kim en glimrende tale, hvor han igen i år slog sin egen rekord for længste 
formandstale. Han kom bl.a. ind på følgende ting: 

• På træningsfronten konkluderede han, at vi har haft en fremragende 
sæson, hvor der har været stor fremgang at spore hos både seniorspillere og 
ungdomsspillere rent udviklingsmæssigt. 

• Kvik Næstved har i denne sæson oplevet stor tilgang af nye 
medlemmer på seniorfronten, hvilket er meget tilfredsstillende. Lidt værre 
står det til med nye ungdomsmedlemmer, hvor tilgangen i år har været en 
anelse skuffende. Her skal der findes en løsning på problemet. 

• På sponsorfronten har situationen også været meget tilfredsstillende, og vi 
skal forsøge at fortsætte det gode arbejde, så der kan komme penge i 
klubkassen. 

• Kvik har i år arrangeret diverse stævner og en enkelt træningslejr. Her levede 
træningslejren for klubbens seniorspillere, samt et par stykker ude fra, op til 
alle forventninger. Det samme kan man sige om klubmesterskabet. Lidt 
værre stod det dog til med DGI-stævnet på Kalbyrisskolen, hvor der var færre 
tilmeldte end, man havde forventet. 

• Klubben har længe været på jagt efter et nyt spillested, grundet manglende 
plads, og man leder stadig. Her handler det om at vurdere alle muligheder, 
og forhåbentlig løser situationen sig på et tidspunkt. Der har været møder 
med flere folk rundt omkring. 

• Der var en kort orientering om Eliteoverbygningen med Hogi. Status er, at 
vi fortsætter samarbejdet for den kommende sæson, hvor Kvik Næstved 
fortsat vil stå med ansvaret for 1.division. Der var delte meninger om 
samarbejdet, og man arbejder på at finde den bedste fremtidige løsning for 
Kvik Næstved. 

• I den kommende sæson skal vi fortsætte den gode udvikling, klubben har 
været i på seniorfronten, og derfor skal der fortsat være ambitioner om at 
gøre det godt i holdturneringen i diverse rækker. På ungdomssiden skal de 
talentfulde spillere tage det næste skridt i deres udvikling via mere træning 
samt fortsat deltagelse i holdturnering og en masse stævner. Vi skal ligeledes 
følge op med flere klubture, hvor vi i år havde en glimrende tur til Faaborg. 



Beretning fra Turnerings- og spilleudvalg: 
Det er ligeledes en tradition,  at turneringslederen og den sportsligt ansvarlige 
kommer med en udtalelse om den forgangne sæson. Ifølge turneringslederen 
Mumba havde det været en af de mere overkommelige sæsoner for ham, da alle 
holdledere havde gjort et godt og ansvarsfuldt stykke arbejde. Der var ligeledes ros 
for alle de flotte resultater. 
Spilleudvalget ved Michael Jensen kom yderligere ind på disse flotte resultater til 
diverse stævner og i holdturneringen. Man kan læse beretningen her. 
  

Kassererens reviderede regnskab: 
Her gennemgik kassereren Bjarne Jørgensen regnskabet for indeværende sæson, 
hvoraf man kunne aflæse, at Kvik Næstved i år havde oplevet et lille 
underskud. Der blev dog ligeledes fremvist et budget , som ville genere overskud 
i den kommende sæson, hvis det blev fuldt til punkt og prikke. 
Indkomne forslag: 
Efterfølgende var det tid til, at de fremmødte kunne komme med forslag til 
bestyrelsen. Her kom der en del forslag til det praktiske, men et par af de primære 
var bl.a.: 

• at man kunne sende beslutningsreferater ud efter alle bestyrelsesmøder, 
hvor man kunne undlade de detaljer, der kun hører til internt i bestyrelsen. 
Dette kunne give alle medlemmer en bedre mulighed for at følge med i, hvad 
der sker i klubben. 

• At regnskabet skulle sendes ud pr. mail til de interesserede inden de 
kommende års generalforsamlinger, så alle deltagende kunne have en 
mulighed for at sætte sig helt ind i situationen, og evt. forberede spørgsmål 
inden gennemgang til selve generalforsamlingen 

  

Valg til bestyrelsen: 
I år var Bjarne Jørgensen, Michael Jensen og Mads Jørgensen på valg i 
bestyrelsen, og alle tre blev genvalgt. 
Ydermere blev der valgt to suppleanter for et enkelt år i Brian Jensen og Jan 
Mumba Rasmussen. 
Derfor ser bestyrelsen således ud efter årets generalforsamling: 

Formand: Kim Rasmussen 
Næstformand: Jonathan Nielsen 
Medlemmer: Bjarne Jørgensen 
Morten Eslund 
Michael Jensen 
Mads Jørgensen. 

Her kan man se bestyrelsen. 

http://kviknaestved.dk/wp-content/uploads/2017/05/Beretning-spilleudvalget-16-17.pdf
http://kviknaestved.dk/bestyrelsen/


  

Uddeling af lederpokal: 
Som i vanlig stil fandt uddelingen af årets lederpokal sted, og her blev næstformand 
Jonathan Nielsen valgt som fortjent vinder. Jonathan har i år gjort et stort stykke 
arbejde for klubben, hvor han udover at være en del af bestyrelsen, har ageret 
holdleder på østserieholdet, stået for en fremragende seniortræning om torsdagen, 
deltaget som coach til diverse seniorholdkampe/turneringer samt meget mere. 
Evt: 
Det sidste punkt på aftenens dagsorden var ”evt”. Her havde de deltagende 
mulighed for at byde ind med yderligere ting, som ikke allerede var blevet nævnt 
under ”Indkomne forslag”. Og ganske forståeligt blev der efter mere end tre timers 
god debat ikke budt ind med det store. 
Mumba informerede alle fremmødte om, at ØBTU havde besluttet at hæve 
klubbens kontingent til ØBTU med 12 kr. Pr. person. Han opfordrede ligeledes alle 
holdledere til at læse reglementet for 17/18-sæsonen. Dato for sommermøde skulle 
ligeledes findes indenfor kort tid. 

 


