
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 13. september 2017 kl. 19:15. 

 
 

Tilstede:  Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Mads Jørgensen, Mumba, Brian 

Jensen, Morten Eslund, Jonathan Nielsen. 

Afbud: Benjamin Myhre, Thomas Petersen. 

 

 

1) Nyt fra formanden v. Kim 

Kim beretter om stor tilslutning til mandagstræningen, og tager emnet op om hvad vi 

gør med kapaciteten.  

• Det besluttes at vi forlænger mandagstræningen til kl. 22 fra 1. oktober 2017. 

Kim meddeler alle spillere om ændringen om mandagen, og Jensen er ansvarlig 

for at lægge nyheden på hjemmesiden. 

• Det besluttes at vi åbner klubben HVER FREDAG kl. 19-21 indtil årsskiftet. Efter 

perioden evalueres om der skal forlænges.  

- Status på ungdomstilmeldinger 

Klubben er fyldt op både mandag og onsdag. Vi har nu 12 tilmeldinger til bat-

kampagnen. 

• Kim bestiller bat til næst kommende onsdag. 

- Diverse 

Bjarne meddeler at det er en delvis succes at vi har lagt klubbens kontonummer på 

hjemmesiden. Der er opstået forvirring omkring samlet beløb.  

• Det besluttes at Jensen retter hjemmesiden og indmeldelsesblanketten til.  

 

2) Økonomi v. Bjarne 

Bjarne rundsender kontoudtog til gennemsyn. Bjarne gennemgår ligeledes skyldnere 

på kontingent, og bestyrelsen hjælper generelt med at inddrive.  

Indestående på kontoen er lige nu kr. 63.000,- og likviditeten er god. 

 

3) Status fra sponsorudvalget 

- Forventninger til økonomien 

- Status på trøje-projektet 

Sponsorudvalget estimerer at vi når op på kr. 72.000,- i sponsorindtægter i år, og 

arbejder fortsat på yderligere. Udgifter til t-shirts/shorts vil ligge i intervallet kr. 10-

18.000,-. Sponsorudvalget foreslår delvis brugerbetaling, og bestyrelsen beslutter at 

gå videre med en beløb på kr. 100,-/spillersæt. Sponsorudvalget fortsætter med 

arbejdet. Sponsorudvalget arbejder på at have sæt klar til træningslejren d. 30. 

september. 

• Sponsorudvalget udarbejder tilstrækkeligt papirarbejde på alle sponsorer 

• Sponsorudvalget indsamler spillertøj-størrelser igennem alle holdledere 

Status på XXX (navn optræder i bestyrelsens referat.red) og andre 

Sponsorudvalget arbejdet fortsat i forskellige retninger, bl.a. den nævnte.  



Evt. andet 

 

4) Opfølgning på opgaver aftalt på forrige møde (fremgår af referatet) 

- Kontonummer til ophængning i klubben. Status v. Kim 

- Done 

- Plakat til skoler: Status v. Thomas 

Jensen meddeler at noget er oppe, og Mumba har nogle liggende.  

- Videoer på hjemmesiden. Status v. Thomas 

Bestyrelsen udtrykker stor ros til webmaster Thomas for videoer på hjemmesiden, 

og Mads og Jonathan indvilliger i at lave video ved lejlighed.  

- Ungdomstræning/hold m. Slagelse/andre. Status v. Jensen 

Jensen beretter at samarbejdet er startet, og der arbejdes hen imod at lave et 

fælles drengedivision med Slagelse. Der har været fællestræning i Kvik Næstved, 

og næste træning er aftalt hos Slagelse.   

- Holdsituationen efter spillermøde. Status v. Mumba 

Mumba beretter at der er styr på alle hold. 

- Senior-lejre – status v. Jensen/Jonathan. 

Der er udsendt indbydelse, og enkelte har allerede betalt.   

- Fonde inkl. deadlines. Status v. Jensen.  

NO SHOW – status kommer til næste møde 

- XXX(navn optræder i bestyrelsens referat, red.)-ansøgning. Status v. Jonathan 

Ansøgning indsendt, afventer svar. Jonathan udsender svar til bestyrelsen når det 

kommer.  

- Flyer til forældre – v. Kim 

Kim meddeler at der er behov for mere information ift. pointstævner.  

• Kim er ansvarlig for denne seddel.  

- Træningsplan i klubben. Status v. Jensen/Thomas 

Ny træningsplan skal op at hænge i klubben.  

• Jensen/Thomas er ansvarlige for dette. 

- Skal sponsorudvalget være obs på at spotte mulighederne for frivilligt arbejde? Eller 

hvem står for denne opgave? Fælles? 

Det aftales at Jonathan er tovholder på fremtidige events, og holder ørerne åbne.  

Hele bestyrelsen holder øje med fremtidige muligheder som Grøn Koncert, andre 

events og lignende.  

 

 

5) Sportslig opdatering 

- Status på 1. division v. Mads 

1. division har vundet de første 2 kampe, og ligger nr. 1 i rækken.  

Det aftales at Mads/Bjarne til hvert bestyrelsesmøde fremlægger budgettet for 

1.division ved møder fremadrettet.  

 

6) Opdatering på Holme Olstrup v. Jonathan 

- Gennemgang af muligheder 



Jonathan meddeler at han fortsat arbejder på et regelsæt, som er vanskeligt at få 

stykket sammen, da vi skal have to ender til at mødes, som ikke umiddelbart kan nå 

hinanden. Jonathan fortsætter denne proces, og holder bestyrelsen orienteret herom 

løbende.  

 

7) Evt.  

- Kontakter til aviser – hvordan? (Ved lejre, ungdomskampagnen etc.) 

Bestyrelsen foreslår at en person videresender nyheder og relevante ting fra Facebook 

og hjemmesiden, og bestyrelsen hjælper denne person med at skaffe adgang til de 3-4 

relevante personer. Opgaven består i at videresende de allerede skrevne nyheder til 

disse nøglepersoner, så de kan vælge om de vil poste dem i deres respektive 

nyhedsmedier.    

• Bestyrelsen indstiller Thomas (fraværende) til denne opgave.  

 

- Hank-øl 

Mumba beretter at processen med Hank-øl er langt, og at øllene er klar til handel i 

klubben. Disse kan evt. medbringes til træningslejren d. 30. september. 

- Klubtur 

Facebook/hjemmesideopslag med Ribe kommer ud fra Jensen/Brian så snart Ribe 

udsender plakat. 

 

Næste bestyrelsesmøde hos Bjarne/Mads 15. november 2017 kl. 19:15.  


