
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 4. april 2018 kl. 19:15 

 

Lokation: KVIK Næstveds klublokale, Herlufsholmhallen.  

Til stede: Kim Formand, Mads Jørgensen, Mumba, Benjamin Myhre, Jonathan Nielsen. 

Afbud: Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Brian Jensen, Morten Eslund. 

 

 

 

1) Nyt fra formanden 
- Vi er færdige med sæsonen, og der er generel tilfredshed med holdenes sportslige 

præstationer. Vi har flere oprykninger, og ingen nedrykninger.  
- Pointstævner færdigspillede. Kim påpeger nogle frustrationer omkring placering af 

spillere i deres respektive rækker, og har igangsat en snak med ØBTU.  
- Kim holder kontakten til medier ved lige, og foreslår at vi kan anvende dette efter 

behov. 

 

2) Træner-team 18/19 
- Mads nævner en kandidat, som tilføjelse til makkerparret Jensen/Mads. Tilføjelsen vil 

skabe mere stabilitet i træningen, og flere spillere vil skulle træne mere.  
- Resten af trænerteamet fungerer som udgangspunkt godt, og kan sættes på 

sommermødet.  

 

3) Klubmesterskab 
- Planlægning 
- Jensen er fortsat primær tovholder på dette arrangement.  
- Bestyrelsen aftaler, at der oprettes et Finalebord til klubmesterskabet, som vil give 

maksimalt fokus på alle finaler, og bruges til alle rækker. Mads foreslår at afvikle 

tidsplanen således, at sandpapir ligger sidst.   
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4) Spillesteds-udvalg 
- Overvejelser ang. selve udvalget (forslag fremsat på forrige møde) 
- Bestyrelsen fortsætter med betegnelsen ”Spillesteds-udvalget”, med Kim som primær 

tovholder. Kim er fremadrettet bindeled for alt, og uddelegerer arbejde og 

administrerer opgaverne løbende. Brian er ligeledes en del af dette udvalg, og 

Jonathan er løst tilknyttet, og kan bruges efter behov.  

 

5) 5-dages-plan (Trænings/kamptider 18/19) 
- Opfølgning på ved 5-dages-planen fremlagt på forrige møde v. Jonathan 
- Reaktioner – både fra bestyrelsen og spillere 
- Generel bred enighed i bestyrelsen om planen, der indeholder faste aftaler på alle 5 

dage i næste sæson. Dette konkretiseres på sommermødet, men det aftales at 

ambitionen er at holde flere timer åbent for alle medlemmer i næste sæson.  
- Næste skridt 
- Vedtages endeligt på sommermødet 

 

6) Overbygningen 
- Status 
- Status er kendt for alle i bestyrelsen; Vi tabte 1. divisions-holdet, og nu er Østserien 

klubbens førstehold. Vi er fri af alle bindinger fra næste år, og er så KVIK Næstved 

igen.  

 

7) Eventuelt 
- Generalforsamling 
- Dato skal fastlægges, og Kim udsender invitation.  

 

 

 

Næste møde er onsdag d. 9. maj kl. 19:15 hos Jonathan  

 


