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Bestyrelsesmøde	  d.	  7/6	  (til	  klubmedlemmer)	  

	  
1) Nyt	  fra	  formanden:	  	  

	  
-‐ Efter	  at	  formanden	  havde	  budt	  nye	  medlemmer	  og	  suppleanter	  velkommen	  i	  

bestyrelsen,	  blev	  der	  talt	  ud	  om	  diverse	  uoverensstemmelser.	  Alle	  i	  Kvik	  Næstveds	  
bestyrelse	  er	  indforstået	  med,	  at	  vi	  på	  trods	  af	  forskellige	  holdninger	  og	  meninger	  alle	  
vil	  klubben	  det	  bedste,	  og	  derfor	  var	  der	  bred	  enighed	  om,	  at	  den	  positive	  stemning	  
skulle	  tilbage	  i	  bestyrelsen.	  
	  

2) Bestyrelses-‐	  og	  arbejdsposter:	  	  
	  
-‐ Der	  var	  bred	  enighed	  om,	  at	  Jonathan	  skulle	  genvælges	  som	  næstformand.	  Jonathan	  

takkede	  ja,	  og	  fortsætter	  dermed.	  	  
-‐ Jonathan	  overtager	  ligeledes	  sekretærrollen	  fra	  Mads,	  da	  Jonathan	  som	  Næstformand	  

alligevel	  udskriver	  agendaen	  til	  diverse	  bestyrelsesmøder.	  	  
-‐ Alle	  medlemmer	  havde	  været	  tilfredse	  med	  Mumba	  som	  turneringsleder	  i	  

indeværende	  sæson,	  	  og	  han	  fortsætter	  dermed	  i	  den	  kommende	  sæson.	  	  
	  	  	  
3) Økonomi	  v.	  Bjarne:	  

	  
-‐ Eftersom	  det	  kun	  er	  ca.	  Tre	  uger	  siden,	  at	  Bjarne	  gennemgik	  økonomien	  for	  

indeværende	  sæson	  til	  generalforsamlingen,	  var	  der	  naturligvis	  ikke	  det	  store	  at	  
berette	  om	  på	  den	  front.	  	  

-‐ Der	  er	  stadig	  folk,	  der	  ikke	  har	  fået	  betalt	  kontingenter,	  og	  det	  følger	  Bjarne	  op	  på.	  
-‐ Der	  var	  bred	  enighed	  om	  en	  kommende	  kontingentstigning	  pga.	  forhøjede	  udgifter	  på	  

diverse	  materialer	  samt	  økonomiske	  ændringer	  hos	  ØBTU.	  
-‐ Her	  har	  klubben	  en	  nedskrevet	  regel,	  der	  fortæller	  at	  stigingen	  højest	  kan	  lyde	  på	  5	  %	  i	  

forhold	  til	  det	  nuværende.	  Derfor	  vil	  kommende	  kontingenter	  se	  ud	  således:	  	  
	  
Voksen:	  1030	  kr.	  	  
Ungdomsspillere:	  930	  kr.	  	  

	  
4) Nedsættelse	  af	  udvalg:	  

	  
-‐ Sponsorudvalg:	  Som	  udgangspunkt	  vil	  Kim	  og	  Morten	  fortsat	  stå	  for	  sponsorarbejdet.	  

Mere	  info	  følger	  dog	  til	  sommermødet,	  hvor	  folk	  kan	  byde	  ind	  med	  ideer.	  Brian	  kunne	  
evt.	  inkluderes.	  	  

-‐ Sportsligt	  udvalg:	  Her	  vil	  Jensen	  og	  Mads	  primært	  stå	  for	  det.	  Jonathan	  vil	  ligeledes	  
være	  en	  del	  af	  det.	  	  

-‐ Kommunikationsudvalg:	  Her	  var	  folk	  i	  tvivl,	  om	  det	  var	  nødvendigt.	  Alle	  var	  enige	  om,	  
at	  kommunikation	  er	  nøglen,	  men	  om	  et	  decideret	  udvalg	  var	  nødvendigt,	  ville	  folk	  
tænke	  yderligere	  over	  til	  sommermødet.	  	  

	  
5) Spilleraftaler	  ved	  Mads:	  	  
-‐ Mads	  vil	  stå	  for	  udtagelse	  af	  spillere	  til	  de	  enkelte	  kampe	  og	  agere	  holdleder.	  	  
-‐ Til	  er	  kommet	  Ashley	  Robinson	  og	  Oliver	  Petersen.	  Nordahl	  har	  forladt	  klubben.	  	  
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-‐ Truppen	  ser	  ud	  således:	  Sebastian	  Haack,	  Ruben	  Jensen,	  Oliver	  Petersen,	  Sam	  
Oddsheden,	  Ashley	  Robinson	  og	  Mads	  Jørgensen.	  

	  
6) Planlægning	  af	  sommermøde:	  	  
	  
-‐ Trænere,	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  andre	  inviterede	  kommer.	  	  
-‐ Kim	  laver	  agenda/program	  for	  selve	  dagen,	  og	  sender	  rundt	  til	  indbudte.	  	  
-‐ Sommermødet	  afholdes	  i	  år	  hos	  Jonathan,	  og	  starter	  omkring	  kl.	  14.	  	  

	  
7) Evt:	  	  

	  
-‐ Bestyrelsen	  er	  gået	  med	  at	  godkende	  Mumba	  og	  Steens	  forespørgsel	  på	  2500	  kr.	  til	  

produktion	  af	  øl,	  da	  det	  vil	  generere	  et	  lille	  overskud.	  	  	  	  
	  

	  
	  


