
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 7. marts 2018 kl. 19:15 

 
Lokation:  Hos Mumba, Kuhlausvej 159, 4700 Næstved.  

Til stede:  Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, Mumba, Brian Jensen, 

Benjamin Myhre, Jonathan Nielsen. 

Afbud:  Michael Jensen, Morten Eslund 

 

 

1) Nyt fra formanden v. Kim 

- Formanden foreslår at vi afholder bestyrelsesmøder oftere, da vi har flere ting at tale 

om, og der simpelthen sker flere ting end der gjorde tidligere.  Det aftales at lægge 

datoerne på sommermødet med en frekvens på 6 uger. 

- Positive tilbagemeldinger på seniortræningslejren, så formanden ønsker at fortsætte 

dette, og ligeledes få inkluderet ungdomslejrene, og inkludere venskabsklubber.  

- Generel tilfredshed med slagets gang i klubben.  

 

2) Økonomi v. Bjarne/Mads/Sponsorudvalget 

- Generel gennemgang 

- Bjarne beretter at der er et pænt plus på kontoen, hvilket er stort set uændret 

siden sidst. 

- Bjarne tager fat i Thomas ang. mailsystemet, som lader til at slå lidt knuder. Bjarne 

er ansvarlig for at få rettet op på dette. 

- Rundsending af kontoudtog 

- Kontoudtog rundsendes. Dette giver ikke anledning til kommentarer.  

- Medlemslister gennemgås af Mumba og Kim, som koordinerer med Bjarne 

efterfølgende. Bjarne rundsender den opdaterede medlemsliste når den er klar. 

- Sponsorudvalgets overblik for indtægter/udgifter i 17/18, og forventninger til 18/19 

- Kim gennemgår overblikket, som vises til de tilstedeværende, men ikke 

rundsendes på email af grunde tidligere diskuteret i bestyrelsen.  De ikke 

tilstedeværende vil kunne se disse papirer til næste møde. Bestyrelsen er enige 

om, at der er en god læring i processen, så vi kan optimere det næste gang.  

- Økonomisk overblik over 1. division v. Mads 

- Mads beretter at vi har brugt 54%, af budgettet og har spillet 10 ud af 14 kampe 

(71%), så vi er foran budgettet. Mumba italesætter at vi som bestyrelse er rigtig 

glade for Mads indsats på dette punkt.   

 

3) Opfølgning på ankesagen fra DIF v. Jonathan 

- Status 

- Der er ikke nyt i sagen, Jonathan informerer løbende på email når der er.  

 

 

 

 



4) Forslag til oprettelse af Spillestedsudvalg v. Jonathan 

- Jonathan foreslår at oprette et Spillestedsudvalg, som skal bestå på samme måde 

som Sponsorudvalget. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, og aftaler at 

nedsætte et sådant udvalg på næste møde. 

 

5) Evt.  

- Nyt fra Ældsterådet 

Mumba fortæller at Ældsterådet blev enige om, at de 3 medlemmer hver især skal 

respektere bestyrelsens beslutninger.  

- DIF og DGI’s Foreningspulje 

- Thomas har fremsendt denne pulje, som Kim foreslår skal søges ifm. 

Spillestedsudvalget. Disse tager den op når aktuelt. 

- Evt. nyt fra Kim/Bjarne ang. medlemssystem, eller alternativ løsningsmodel 

- Kim/Bjarne/Thomas arbejder videre på dette, og fremlægger når de har noget 

konkret. 

- Fredagsåbent v. Jonathan – inkl. udregning 

- Jonathan fremlægger et forslag til ny struktur på ugen med kontinuitet, så alle 

uger ligner hinanden. Bestyrelsen vurderer dette, og tager det op på enten næste 

møde eller sommermødet.  

- Afvikling af Top 12 i maj 2019 – Vil vi dette? 

- Kim udarbejder et budget og en overordnet plan for hvad der skal til, og 

fremlægger til næste møde.  

- Overblik over valg/genvalg på generalforsamlingen? 

- Benjamin, Mumba, Brian, Kim og Jonathan er på valg. De nævnte tænker hver især 

hvorvidt de vil genopstille.  

- Dato for næste møde 

- Der findes dato for næste møde på fredag d. 9/3 ved fredagssamlingen.  

 

- Mumba fremfører yderligere et punkt:  

 

- Problemer med en negativ kommentar på Facebook fra en ekstern spiller. 

Bestyrelsen taler om hvordan vi håndterer den pågældende sag, og finder at 

problemet ikke er så stort som først antaget. 


