
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 17. januar 2018 kl. 19:15. 
 

Til stede:  Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Brian Jensen, Jonathan Nielsen. 

Afbud:   Mumba, Mads Jørgensen, Morten Eslund, Benjamin Myhre. 

 

1) Nyt fra formanden v. Kim 

- Møns Bank-udstilling 

Vi har 2 giner med klubtrøjer, flag, bold-konkurrence og lidt pokaler i vinduet i Møns 

Bank januar ud. Dette er både en reklame for KVIK Næstved, og et mere aktivt 

samarbejde med vores sponsorer, så vi kan pleje vores interesser ift. kommende 

sponsorater og samarbejde. 

- Klubtur 

Rigtig god tur, 24 KVIK-folk afsted. Okay resultater og rigtig god stemning. Bestyrelsen 

talte om coaching, og der er bred enighed om at coaching er en fordel og en god ting, 

men også at vi skal være opmærksom på ikke nødvendigvis skulle føle pres for at 

ungerne har en coach hver gang. Der er også fordele ved at de IKKE har. 

 

2) Økonomi v. Bjarne 

- Generel gennemgang 

- Generelt fremgang i medlemstal. 

- Det aftales at Sponsorudvalget laver regnskab for sponsorindtægter/udgifter, så 

alle i bestyrelsen får overblik over det samlede resultat. Sponsorudvalget 

fremlægger dette til næste bestyrelsesmøde d. 7. marts 2018. 

- Ungdomsspillere er bedre til at betale end nogensinde tidligere – godt hjulpet af 

bat-kampagnen.  

- Senior er ligeledes okay til at få betalt, og vi har 48 registrerede senior-spillere. 

 

- Økonomisk overblik på det sportslige 

- Vi har brugt 35% af budgettet, så det er meget tilfredsstillende. Stor ros til Mads 

fra bestyrelsen for at holde stramt fat i budgettet. 

 

- Det aftales at der udarbejdes en medlemsliste af Bjarne, og sender til alle trænere 

og relevante personer i klubben.  

 

3) Opfølgning på Hogi-situationen v. Jonathan 

 

Turneringsudvalget hos DBTU afgjorde sagen til fordel for os, og Holme Olstrup har 

anket sagen til Appeludvalget hos DBTU. Denne anke har vi igen vundet, og Holme 

Olstrup har nu anket denne beslutning til DIF, som er sidste instans. Der forventes 

endelig afklaring indenfor en måned, og denne beslutning er gældende og kan ikke 

ankes. Jonathan informerer løbende om ny udvikling i sagen pr. email, som det har 

været tilfældet hidtil. 

 



4) Butterfly ambassadørskab v. Jonathan 

- Status 

Intet nyt i sagen, Jonathan informerer når/hvis der er nyt i sagen. 

 

5) Ekstratræning for udvalgt ungdom 

- Der er fremført et forslag om navngiven ekstra coach til at afvikle ekstratræning. 

Det blev besluttet at Jensen og Mads evaluerer dette punkt. Bestyrelsen 

informeres om beslutningen på næste bestyrelsesmøde.  

 

6) Forum for holdledere v. Eslund 

- Punktet skubbes til sommermødet, da Eslund er fraværende til dagens møde. 

 

7) Evt.  

- Kontingent-regler v. Brian 

- Det foreslås at vi fjerner den paragraf i vedtægterne, der blokerer for en mere end 

5% stigning i kontingent. Et sådant forslag skal stemmes igennem på general-

forsamlingen, og det aftales at formand Kim udarbejder dette til årets 

generalforsamling.  

Der ligger ikke en stigning indbygget i selve forslaget, men alene en fjernelse af 

paragraffen, så vi selv kan sætte kontingentet, differentiere imellem forskellige 

spillergrupper, eller hvad bestyrelsen måtte ønske.  

 

- Det foreslås at der kommer færre punkter på dagsordenen, men bestyrelsen er 

som helhed tilfreds med designet og fremgangsmåden. Derved beholdes formatet. 

  

 

Næste møde er 7. marts 2018 i klublokalet 


