
Referat Kvik Næstved sommermøde 2017 

 

Alle referatets kommentarer er med rød skrift. Al sort skrift inkl. agenda er fra det oprindeligt dokument. 

Når tekst er fremhævet med fed skrift, indeholder den en opgave til den nævnte person/udvalg. 

Lørdag d. 24/6-2017 hos Jonathan Nielsen, Ringstedgade 69 

Bestyrelsen møder kl 13.00 

Fremmødte kl. 13:00: Kim Rasmussen, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, Brian Jensen, Morten Eslund, 

Mumba, Benjamin Myhre og Jonathan Nielsen. 

Inviterede personer møder kl 14.00 

Fremmødte kl. 14:00: Peter Løvbjerg, Jesper Jørgensen, Steen Jensen, Thomas Petersen, Michael Jensen. 

  

Dagsorden: kl 13 - 14 

1. Datoer for bestyrelses møder/Klubmesterskab/sommermøde 

Mumba fremlagde på bestyrelsesmødet d. 7. juni 2017 et forslag til en række datoer, hvor årets 

bestyrelsesmøder, julefrokosten, klubmesterskabet og sommermødet 2018 skal ligge, så alle har 

mulighed for at planlægge efter dette. Datoerne blev gennemgået på sommermødet, og fastlagt til: 

 

10. august 2017:   Bestyrelsesmøde 

13. september 2017: Bestyrelsesmøde 

15. november 2017:  Bestyrelsesmøde 

20. januar 2018:  Bestyrelsesmøde (hos Kim) 

8. marts 2018:   Bestyrelsesmøde 

28. april 2018:  Klubmesterskab 

9. maj 2018:   Bestyrelsesmøde  

14. juni 2018:   Sommermøde (hos Jensen) 

 

Thomas indfører datoerne på hjemmesiden i kalenderen. 

 

2. Oplæg fra sponsorudvalget. (Morten Eslund/Kim Rasmussen/Brian Jensen) 

Morten Eslund og Kim Rasmussen fremlagde deres planer ang. sponsorudvalget. Udvalget skal 

arbejde på nye sponsorater løbende, og står for at samle sponsorater, samt organisere alt omkring 

indkøb, print og udlevering af nyt spilletøj. Tøj-aftalen med 1.-holdet (Andro) løber denne sæson 

ud, og sponsorudvalget arbejder på at organisere så fremtidige sponsorater løber i 2 år ad gangen.  

Udvalget vil arbejde på at alle i klubben får eget spilletøj (trøje + shorts + træningsdragt (evt. med 

delvis egenbetaling)) til denne sæson, og påtager sig det praktiske heri. Ambitionen er at få 

spilletøjet og sponsorer på plads 14 dage inden første holdkampdag (formodentlig i september). 

Holdledere er ansvarlige for at indsamle størrelser til deres hold. Sponsorudvalget henvender sig til 

holdledere når tiden er til at indsamle størrelser. 

Det understreges at det fortsat er hele bestyrelsens opgave at arbejde for sponsorater, og 

sponsorudvalgets ansvar at samle trådene.  

Det foreslås at udarbejde et fysisk stykke markedsføringsmateriale, som kan udleveres ved 

sponsorsamtaler, holdkampe, eller andet. Brian, Kim og Morten er ansvarlige for at fremsende 



ønsker til et sådan stykke materiale til Jonathan inden 1. august 2017. Thomas og Jonathan 

fremlægger for bestyrelsen inden eller til bestyrelsesmødet 10. august 2017. 

 

Det understreges at sponsorudvalget er ansvarlig for HELE sponsor-siden, inkl. til drift af klubben, 

alle hold osv. , samt at bestyrelsen (og andre) som helhed fortsat engageres i at søge midler 

fremadrettet.  

 

Dagsorden: kl 14 – 18 

3. Træningsplan, træningshold, og trænere. 

Kim meddelte at vi er 39 seniorspillere (som det ser ud nu), og at vi derfor har et 

kapacitetsproblem. Vi udvekslede en række synspunkter, repræsenteret holdninger fra mange 

segmenter i klubben, og fundet at vores kapacitetsproblemer bedst muligt løses efter følgende 

model (med udgangspunkt i træningsplanen fra sidste sæson): 

1. Mandagstræningen (senior) udvides til at slutte kl. 22, og det skal kommunikeres i 

træningsplanen at tidsrummet er forbeholdt Kongebord. Samtidig foreslås det at involvere 

decideret double-træning ved kapacitets-pres.  

2. Onsdag aften oprettes et selvtrænings-tidsrum forbeholdt senior elite (1. og 2.-hold), samt elite 

ungdom (Talent-truppen). Det sportslige udvalg (Jensen og Mads) fastsætter rammerne for 

indbudte spillere. Der vil ikke nødvendigvis være en træner tilstede, og i fald at Mads/Jonathan 

kommer, vil de primært være der for selv at træne. Samtidig lægges der op til at 1.-holds-

spillere rykkes fra torsdag til onsdag, for at give plads til bredden om torsdagen.  

3. Det er ambitionen at åbne et samarbejde med Slagelse ang. Talenttruppen (ungdom). Jensen og 

Thomas/Brian (som relevant forældre) fortsætter med udviklingen af dette samarbejde.  

Det sportslige udvalg er fortsat ansvarlig for at sammensætte trupperne.  

Alle trænere (Mads, Jensen, Jesper, Peter, Kim, Benjamin, Mikkel, Brian, Jonathan) fortsætter som 

udgangspunkt som i foregående sæson. 

4. Turneringshold, holdleder til alle hold. (Mumba) 

Mumba havde udarbejdet et oplæg til holdsammensætning, som blev præsenteret og videre 

diskuteres til et spillermøde, hvor spillerne selv kan byde ind. Vi forsøger at lægge hjemmekampe 

tirsdage og onsdage. Mumba tilbagemelder dato for spillermøde. Mumba har fået bekræftelse fra 

holdledere til alle hold.  

5. Stævner og klubture  

Vi ønsker at tage på klubtur igen i år, men Faaborg er lukket ned. Ribe afholder stævne umiddelbart 

efter nytår, og det er pt. bedste mulighed. Brian og Jensen melder sig på at undersøge 

overnatning, transport osv., og melder tilbage på næste bestyrelsesmøde d. 10. august 2017. 

Jensen ønsker at Kvik Næstved deltager i 1-2 svenske stævner, og finder i løbet af sæsonen de 

bedste muligheder. 

6. Træningslejre/Pointstævne/DGI stævne/fredagskampe på skolen. 

Træningslejre senior: Det er ambitionen at afholde 2 træningslejre, og Kalbyrisskolen er booket til 

dette hhv. 30. september 2017 og 24. februar 2018. Jensen og Jonathan er ansvarlige for 

planlægning af og træning på disse lejre. 

Træningslejre ungdom: Det er ambitionen at afholde 1 lejr i løbet af sæsonen. 18. november er i 

spil til træningslejr, evt. med samarbejdsklub(ber), men dagen ligger ikke fast. Evt. DT-runde. Det 

sportslige udvalg er ansvarlig for at få en lejr i kalenderen.  

 



Pointstævner: Vi søger om at få tildelt 1 Pointstævne i løbet af sæsonen, evt. 24. februar om 

morgenen/formiddagen, inden senior træningslejr om eftermiddagen. Steen melder sig på kiosken 

denne dag.  

 

DGI: Vi afholder DGI-stævne 11. marts 2018 på Kalbyrisskolen, hvor hallen er booket. Steen er i 

kiosken.  

 

Fredagskampe: Da vi ønsker at samle flere holdkampe på Kalbyrisskolen (dels for at fjerne 

kapacitetspresset i klubben, dels for at lave samlinger hvor vi får set hinanden spille), går Mumba 

videre med dette. Jensen sender forslag til mulige datoer, som Mumba går videre med til ØBTU. 

Håbet er hhv. 1-2 fredage før og 1-2 fredag efter jul, måske samlet set 3 fredage.   

7. Flere nye ungdomsspillere.  

Kim beretter at det går bedre i opstarten i år end sidste år ift. forhåndstilmeldinger, men denne 

sæson har også været ekstraordinært mager, både ift. tidligere år og senior.  

Muligheder for CityNight, Børnefestival og skoler blev vendt på mødet.  

Vi har besluttet at vi ønsker at komme ud på skolerne med opvisning, for at tiltrække de helt unge. 

Thomas laver oplæg til en plakat til at hænge på skolerne, Mumba runddeler, Jonathan og Mads 

spiller på udvalgte skoler. Jensen er primær tovholder på denne proces, og sætter aftalerne op.  

Kim taler med Møns Bank om CityNight eller lignende arrangementer, og er tovholder på den. 

Brian foreslår at lave en kampagne, hvor nye medlemmer får et nyt bat, når kontingent er betalt for 

sæsonen. Der er bred enighed om at dette er en god idé, som kan implementeres sammen med 

skole-kampagnen. Jonathan skriver dette ind i udarbejdelsen af plakaten, der i samarbejde med 

Thomas udarbejdes til næste bestyrelsesmøde d. 10. august. 

8. Kiosk til stævner/køleskab 

Kim og Mumba meddelte, at de ønsker at flere hjælper med at passe kiosken på skolen ved 

arrangementer. Steen meldte op, at han gerne vil tage tjansen med at passe kiosken til stævner, 

hvis han får det at vide i god tid. Brian vil ligeledes gerne give en hånd hvad angår både kiosken og 

køleskabet. Kim og Mumba laver en oversigt over behovet, og rækker ud til de forskellige.  

9. Hjemmesiden/Facebook 

Thomas berettede om en flot stigning i trafik på hjemmesiden, og bestyrelsen udtrykte stor glæde 

med Thomas’ arbejde som webmaster. Hjemmesiden har i gennemsnit 150 besøgende om dagen, 

og et stykke over 200 når der postes nyheder. Brians bat-idé (meld dig ind og betal hele årets 

kontingent og modtag et bat (nye ungdomsmedlemmer)) lægges på hjemmesiden. Thomas 

meddelte at antallet af besøgende er stigende, og at samspillet imellem hjemmesiden og Facebook-

siden forløber meget tilfredsstillende.  

Thomas opsætter emailen ”bestyrelsen@kviknaestved.dk” så den videresender direkte til vores 

private mails. 

 

10. Indtægter til klubben, sponsor udvalg kommer med et oplæg, søg af fonde,  

Mærk Næstved, lotteri. 

Det opsummeres, jf. stk. 2, at Brian, Eslund og Kim (Sponsorudvalget) er samlingspunkt for al denne 

slags aktivitet. Der skelnes fremadrettet imellem 3 slags indtægtskilder: 

 

- Sponsorer (Møns Bank, Glumsø-tømmeren etc.) 

- Fonde (Mærk Næstved, Jensens fonde etc.) 

- Andre aktiviteter (Events, lotteri etc.) 

 



Thomas bringer en konkret mulighed i spil, som Mumba og Jonathan har ansvaret for at bringe 

videre. Jensen har konkrete muligheder, som han ligeledes arbejder videre med, i 

overensstemmelse med Sponsorudvalget.  Jonathan undersøger økonomien i at deltage i diverse 

events i Næstved som f.eks. Grøn Koncert, 90’er-festen osv. 

11. Nyt spillested. 

Kim har afholdt møde med kommunen, der har afledt muligheder for økonomisk tilskud, men ikke 

et konkret alternativ til spillested. Svømmehallen er fortsat meget teoretisk, men 

kapacitetsproblemet er reelt, og vi fortsætter med at gøre opmærksom på det til både kommunen, 

HG osv. 

12. Bordet rundt, deltagerne kan komme med forslag, ideer eller input. 

Thomas printer en oversigt over trænere og træningstider op, som hænges op i klubben. 

Kim køber 2-3 boldholdere yderligere, så vi har bedre overblik og ikke træder rundt i boldene. 

Brian påtager sig at holde lidt generelt styr på bordene, nettene og let vedligeholdelse, med Jesper 

som medhjælper. Kim undersøger ligeledes muligheden for at skaffe 2 dommertavler til klublokalet.  

Det besluttes at holde oprydnings/rengørings-dag i klublokalet umiddelbart inden næste 

bestyrelsesmøde.   

 

OBS: FØRSTE RIGTIGE TRÆNINGSDAG ER MANDAG D. 14. AUGUST 2017! 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er 10. august 2017 kl. 18:30 i klublokalet.  


