
Referat bestyrelsesmøde KVIK Næstved, onsdag d. 15. november 2017.

Tilstede: Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Mads Jørgensen, Mumba, 
Brian Jensen, Morten Eslund, Benjamin Myhre, Jonathan Nielsen.
Ekstraordinært inviteret: Thomas Petersen.

1) Nyt fra formanden v. Kim  
Formanden berettede om positiv stemning ift. træningslejr, opstart af hold og fredagssamling for 
serie-hold, som formanden ønsker at fortsætte. 

Ligeledes gennemgik formanden en episode i klubben ifm. ungdomstræning, som Kim har 
håndteret internt. Alle var enige i håndteringen. Det blev diskuteret i hvilken grad klubben skal 
lave fælles retningslinier for ungdomsholdene, og der blev enighed om at forholde os til det 
materiale vi allerede har udarbejdet på området.

Det blev aftalt vi i den grad det er muligt supporterer hinanden til ungdomstræning, sådan at vi 
altid gerne er 2 mand på til de nye. 

2) Økonomi v. Bjarne/Mads  
- Generel gennemgang

Generelt ser økonomien sund og tilfredsstillende ud. 
Sponsorudvalget gennemgik sponsorbetalinger, og generelt er vi rigtig langt med inddrivelserne. 
Der er enkelte udeståender, som Sponsorudvalget fortsat arbejder på at få ind. 

- Rundsending af kontoudtog
Ingen indvendinger til kontoudtogene.

- Medlemsoversigt med udeståender
Ingen indvendinger til udeståender, som generelt viser at nybegynderne er blevet markant bedre 
til at få betalt, formodentlig grundet bat-kampagnen. 

- Økonomisk overblik over 1. division v. Mads
6/14 (43%) kampe spillet, 35% af budgettet udgifter brugt. Mads har dermed formået at holde 
udgifterne på et tilfredsstillende niveau.

Kassereren berettede om behov for mere struktur på indmeldelse, betaling og koordinering. Som 
svar på dette præsenterede Thomas et såkaldt ”Klubmodul”, som bogfører, indmelder, tilmelder, 
bestiller tøj og udfører en række af de administrative opgaver, som lige nu kludrer lidt i 
processen. 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Bjarne, Kim og Thomas, der i løbet 
af sæsonen tager stilling til dette, og fremsætter deres forslag for bestyrelsen i 2. halvdel af 
sæsonen. 

  



3) Status fra sponsorudvalget  
- Status på sponsorarbejdet og spilletøjskampagnen

Sponsorarbejdet for sæsonen er ved at være afsluttet, og er allerede nu klubbens bedste resultat 
på sponsorsiden nogensinde. 
Bestyrelsen udtrykte stor begejstring herfor, og sendte varme klap på skuldrene til 
Sponsorudvalget, bestående af Kim Formand, Morten Eslund og Brian Jensen. 

- Næste skridt herfra
Sponsorudvalget arbejder herfra videre med live streaming-mulighederne. 
Kim er tovholder på fremadrettet aktivitet ift. takkekort osv.

4) Butterfly ambassadørskab v. Jonathan  
Jonathan er blevet tilbudt at blive Butterfly ambassadør, og fremsatte dette for bestyrelsen, for at 
vurdere hvordan vi får mest muligt ud af dette, uden at konflikte med klubbens andre aftaler. 

Det blev vurderet at Jonathan herfra skal forsøge at lave en privat aftale med Butterfly, som giver 
alle medlemmer (og venner af klubben) 20% rabat på al indkøb hos Butterfly. 
Jonathan tjener selv kr. 0,- på denne aftale, og laver aftalen således at den ikke forpligter 
klubben. Jonathan fremlægger løsningsforslag for bestyrelsen når han har afklaring.

5) Web-status v. Thomas  
- Trafik på hjemmesiden, live streaming etc.  

Thomas fortalte om stor og flot fremgang på både hjemmesiden, Facebook og ift. live streaming.

6) Status på Hank-øl-kampagnen v. Mumba  
Mumba berettede at kampagnen har givet et flot overskud, både på klubhjerte- og klubkontoen. 
Et overskud på ca. kr. 1.200,- til klubkassen blev genereret. 

7) Klubtur v. Jensen/Brian  
- Planlægning, tilmeldte osv.

Klubturen skal promoveres, og arrangørerne har behov for at have et overblik over tilmeldte, ift. 
at arrangere sovepladser. 

8) Evt.   
Mumba foreslog at vi skulle koordinere vores pointstævner, så vi kommer i den kreds der er mest 
hensigtsmæssig for klubben. Det blev aftalt at tage punktet op til sommermødet. 

Eslund bragte op at vi i bestyrelsen skal være bedre til at værdsætte hinandens frivillige arbejde, 
da for meget kritik kan ramme motivationen. Bestyrelsen var enige om at punktet var relevant, 
og det føres til referat efter Mumbas specifikke ønske at han overbragte Eslund en undskyldning 
i denne anledning.   
Næstved Bordtennis (overbygningen) blev ligeledes diskuteret, og status her er, at der afholdes 
afklarende møde mellem Hogi, Kvik Næstved og Næstved Bordtennis i slutningen af november. 
Kim, Bjarne og Jonathan deltager ved dette møde. De deltagende parter orienterer bestyrelsen 
om udfaldet heraf.

Eslund ønskede emnet ”Forum for holdledere” på dagsordnen til næste møde.


