Referat generalforsamling Kvik Næstved, onsdag d. 16. maj 2018
Lokation:
Deltagere:

Herlufsholmhallens kursuscenter.
14 (7 bestyrelse, 7 ikke-bestyrelse)

1) Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Jan Mumba Rasmussen som dirigent.
2) Formandens beretning
Formand Kim Rasmussen berettede om stor fremgang og stor glæde ved både at være
formand og spiller i KVIK Næstved i den forgangne sæson.
Beretningen fremhævede følgende punkter:
• Stor succes for Hank-øl projektet, drevet af Mumba (Årets Kammerat 16/17) og
Steen (Årets Kammerat 17/18). Hank-øllen markerede ligeledes KVIK Næstveds 65års jubilæum. Formanden takkede de involverede for deres store engagement.
• Begynderbat-kampagnen: Kampagnen (udtænkt af Brian Jensen) har været en
kæmpe succes med 27 nye spillere, nemmere inddrivelse af kontingent (da de
betaler 1 års kontingent for at modtage deres bat), og har gjort det sjovere for
klubbens frivillige ungdomstrænere, når der er flere spillere og mere intensitet.
• Træningslejre: Både ungdom (1) og senior (2) har været store successer, og har
kastet flere oprykninger af sig for seniorholdene. Generelt ønskede formanden at
takke de frivillige trænere over en bred kam, fra ungdom (Mikkel, Peter, Mumba,
Jesper, Brian, Kim, Mads, Jensen) til senior (Mads, Jensen og Jonathan).
• Mandagstræningen: Stort pres på pladsen, men god stemning og aflastning fra
torsdagstræningen. Presset har imidlertid iværksat et projekt:
• Vores Drøm: Formanden indkaldte næstformand Jonathan til at gennemgå projekt
”Vores Drøm”: En mulig opførelse af en ny hal til KVIK Næstved. Projektets
baggrund, status og fremtidige udviklingsstadier blev gennemgået, og
generalforsamlingen blev orienteret om muligheden for at ajourføre sig på
www.kviknaestved.dk/voresdroem - da siden bliver opdateret løbende.
• Fredagssamlinger på Kalbyris: Formanden beretter om stor succes med dette, både
fra egne medlemmer og gæstende spillere.
• SuperWeekend i Valby: Afslutning på alle serie-rækker (kvart- semi- og finaler),
samt afslutning på Pointstævne-rækkerne. Formanden berettede om stort
fremmøde til pointstævnerne generelt, samt til SuperWeekenden.
• Klubmesterskab: Formanden uddelte en stor tak til turneringsleder Jensen, som var
udfordret af største fremmøde i klubbens historie. Formanden takkede ligeledes
klubbens sponsorer for støtten til dette event.
• Klubtrøjer: Nyt tiltag med 2-årige spillertrøjer, kombineret med 2-årige
sponsorater. Dette initiativ sparker igennem på bundlinien næste sæson, når vi
ikke har udgifter til indkøb af tøj, men fortsat indtægter fra sponsorerne. Initiativet

•

•

har allerede genereret flere sponsorindtægter end nogensinde tidligere, og kan
direkte aflæses i både kassererens regnskab og budget for næste sæson.
Formanden ønskede at takke Sponsorudvalget for deres store arbejde (som består
af Morten Eslund og Brian Jensen og formanden selv).
Overbygningen med Holme Olstrup: Forløbet blev gennemgået af næstformand
Jonathan, ligesom det blev gennemgået at KVIK Næstved som konsekvens efter en
længerevarende proces havde mistet retten til 1.-division, men vundet retten til at
være os selv igen.
Slutteligt benyttede formanden anledningen til at takke bestyrelsen for godt og
konstruktivt samarbejde igennem hele sæsonen, og opfordrede alle til at indbringe
eventuelle forslag til næste sæson for bestyrelsen inden sommermødet 9. juni
2018.

Der var ingen spørgsmål, kommentarer eller indvendinger til formandens beretningen.
Ligeledes var der heller ingen spørgsmål eller kommentarer til Vores Drøm eller overbygningsgennemgangen.

3) Spilleudvalgets beretninger v. Sportschef Jensen
Sportschef Jensen berettede en en meget aktiv og god sæson, både på ungdoms og
seniorfronten:
•

•

•

•

1. division: Holdet sluttede som nr. 3, på trods af vanskelig sæson, hvor vi slutteligt
mistede retten til holdet, og kunne have sparet budgettet ved at stille anderledes op.
Bestyrelsen og holdlederen har dog hele vejen igennem insisteret på at leve op til de
sportslige forpligtelser, så vi kan gå ud af ordningen med rank ryg. Sportschefen
udtrykte stor ros til holdleder Mads Jørgensen for håndtering af både spillere og
økonomi.
Østserie: Østserien blev nr. 1 i rækken, og rykker op i 3. division efter en del
skrivebordsarbejde i forlængelse af overbygningens ophør, og de knuder dette log på
reglementerne. Holdet sluttede med 4 points ned til nr. 2, og med nr. 1 og 2 på toplisten
(Jonathan Nielsen og Stefan Cortz). Jensen udtrykte tak til holdleder Jonathan Nielsen
for det spillemæssige, holdlederindsatsen og håndteringen af DBTU.
Senior stævner: Stor cadeau til spilleglæden på seniorfronten, hvor rigtig mange har vist
KVIK Næstved-flaget til en lang række stævner over hele landet. Klubben har været
mere aktive i år end tidligere, og Årets Spiller Tim Hansen fremhæves for hans store flid
og engagement.
Ungdom stævner: Flot tilslutning til både pointstævner, DBTU-stævner og Kval Top 12.
Sportschefen fremhævede Oliver og Nicolai Jensen, samt Jacob Pedersen for gode
sæsoner både indsats- og resultatmæssigt.
Sportschefens fulde beretning kan læses her https://kviknaestved.dk/wpcontent/uploads/2018/05/Beretning-spilleudvalget-17-18.pdf

•
•
•
•
•

Klubturen til Ribe blev fremhævet som en stor succes med 22 spillere + 2 madmødre
Årets Spiller Tim Hansen blev igen fremhævet for sine 160 kampe på 2/3 sæson, samt
sin store flid og fremgang, der løfter hele klubben og andre med op i indsats og
resultater.
Mads Jørgensen blev fremhævet for at nå i Top32 til DM, samt DM kvart i sandpapir.
Thomas Pedersen og Brian Jensen blev fremhævet for deres store engagement i løbet af
hele sæsonen, både på træningen, stævnerne, omkring holdene, og omkring klubben
generelt.
Kim og Jespers ungdomstræning blev fremhævet af sportschefen, som ligeledes takkede
hele trænerteamet for deres store engagement.

4) Turneringsudvalget beretning v. Turneringschef Mumba
Turneringschef Mumba takkede for en ”nem” sæson at være turneringschef i.
•

•

Mumba fremhævede det gode samarbejde med holdledere på alle hold: Ham selv på
Serie 5, Morten Eslund på Serie 4-2, Brian Jensen på Serie 4-1, Lars Bonnesen på Serie 3,
Steen Hadsbjerg på Serie 2, Carsten Larsen på Serie 1, Jonathan Nielsen på Østserien,
samt Jørn Ringstrømm i sommerturneringen.
Ligeledes fremhævede Mumba Thomas’ store arbejde med hjemmesiden, som Mumba
lod forstå var autentisk, nærværende og blandt Danmarks absolut bedste.

KOMMENTARER:
• Thomas Pedersen tilføjede til beretningen at KVIK Næstved opretter et fælles
drengedivisionshold med 2 Slagelsespillere på B-licens til næste sæson, til stor glæde
for klubben og træningen.
• Stefan Cortz tilføjede en tak til Mads Jørgensen og hans engagement og netværk ift. 1.
divisions-holdet, og fremhævede dette som et eksempel på kulturen i klubben.
• Stefan Cortz indstillede ligeledes et forslag om fælles sparring mellem elite ungdom og
elite senior, som blev taget godt imod af Jensen/Mads, som tager punktet med på
sommermødet.

5) Revideret regnskab v. kasserer Bjarne Jørgensen
Bjarne runddelte regnskabet, som retmæssigt har været tilgængeligt 1 uge før
generalforsamlingen, og tilbød at gennemgå bilag til de interesserede.
Sæsonen har genereret et overskud på kr. 18.413,- hvilket er meget tilfredsstillende sat op
imod forrige sæsons underskud på kr. 11.799,-. Fremgangen har til grund i medlemstilgang
på ca. 25 spillere, samt spilletøjs-projektet.

Kassereren fremlagde ligeledes et budget for næste sæson, med et forventet resultat på
kr. 49.000,- grundet spilletøjs-projektet, som i næste sæson bærer en masse
sponsorindtægter med sig, uden omkostninger til tøj.
KOMMENTARER:
• Thomas Pedersen spurgte om batkampagnen var planlagt til at køre næste år, da
denne ligeledes har indvirkning på en række ting, og i sidste ende også resultatet.
Det blev besluttet at afgøre dette på sommermødet.

6) Indkomne forslag
• Bestyrelsen havde indsendt et forslag til ændring i reglementet. I Paragraf 2, stk. 1:
Formuleringen: ”Kontingent kan reguleres 5% hver d. 1. august” ønskes slettet fra
reglementet. Forslaget vedtaget.
• Mumba havde indsendt et forslag til en ændring: I Paragraf 2 ønskes en tilføjelse af
et Stk 3: ”Hvis klubben skal låne over kr. 10.000,- skal dette godkendes af
ekstraordinær generalforsamling”. Generalforsamlingen diskuterede forslaget, og
vedtog at tilføje formuleringen: ”Ved optagelse af lån skal hele bestyrelsen
underskrive herpå”. Denne formulering indgår som Paragraf 2, stk. 3.
• Mumba havde ligeledes indsendt forslag til en ændring i Paragraf 7: ””Indkaldelse
og dagsorden kan læses på hjemmesiden og skal sendes til medlemmer på mail
eller post”. Forslaget var at lade ordene ”eller post” udgå. Forslaget blev ikke
vedtaget, da klubben ikke forpligter sig til at udsende post, da formuleringen giver
mulighed for at efterleve forpligtelserne ved at udsende pr. email.
• Mumbas sidste indsendte forslag var en ændring i Paragraf 7 i sætningen:
”Regnskabet skal sendes til medlemmer på mail senest 7 dage før
generalforsamlingen”, som ønskes ændret til ”Regnskabet skal sendes til
medlemmer som aktivt på mail rekvirerer dette op til generalforsamlingen.”
Forslaget vedtaget.

7) Valg
•
•
•

Formand Kim Rasmussen var på valg for en 2-årig periode og ønskede genvalg.
Genvalgt enstemmigt
Medlem Jonathan Nielsen var på valg for en 2-årig periode og ønskede genvalg.
Genvalgt enstemmigt
Medlem Morten Eslund var på valg for en 2-årig periode – ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen ønskede i denne forbindelse at takke Morten Eslund for hans store
engagement i en vigtig tid i klubbens historie, og anerkende hans store bidrag til
Sponsorudvalget (Morten var bl.a. arkitekten bag Møns Bank-sponsoratet).
Bestyrelsen har med store glæde noteret sig, at Morten har tilkendegivet interesse

•
•
•
•

•

i også fremadrettet at hjælpe i det allestedsnærværende sponsorarbejde, og det er
bestyrelsens klare ambition at takke ja til dette tilbud når tiden er til det.
Bestyrelsen indstillede – efter aftale – suppleant Brian Jensen som medlem for en
2-årig periode. Brian blev enstemmigt vedtaget som nyt medlem i bestyrelsen
Suppleant Jan Mumba Rasmussen var på valg for en 1-årig periode og ønskede
genvalg. Genvalgt enstemmigt.
Bestyrelsen indstillede – efter aftale – Stefan Cortz som ny suppleant for en 1-årig
periode. Stefan blev enstemmigt valgt ind.
Ungdomsmedlem Benjamin Myhre var på valg som ungdomsmedlem for en 1-årig
periode. Benjamin ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen ønskede ligeledes her at
takke Benjamin for hans arbejde igennem tiden, og kan med glæde konstatere at
fravalget er af tidsbekneb grundet overlappende møder i Benjamins nye
skolebestyrelses-post. Bestyrelsen ønskede Benjamin al held og lykke fremadrettet
med bestyrelsesarbejdet.
Endelig var revisorer Bo Nielsen og Steen Nedergaard Jensen på valg og blev
enstemmigt valgt.

Bestyrelsen for 2018/2019 ser derfor således ud:

Formand:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:

Kim Rasmussen
Michael Jensen
Bjarne Jørgensen
Mads Jørgensen
Brian Jensen
Jonathan Nielsen
Jan Mumba Rasmussen
Stefan Cortz

(på valg i lige år)
(på valg i ulige år)
(på valg i ulige år)
(på valg i ulige år)
(på valg i lige år)
(på valg i lige år)
(På valg hvert år)
(På valg hvert år)

8) Uddeling af lederpokal v. Jensen
Sportschef Jensen uddelte Årets Lederpokal til en stor personlighed, som har fyldt mere end
forventet af ham på både træner, forældre, spiller og bestyrelses-siden. Igennem en lang
sæson, med mange sejre og overvundne udfordringer, var der en ny personlighed som skinnede
klarere end alle andre, som involverede sig i Vores Drøm, som tog træninger når det kneb, som
kørte land og rige tyndt, og som på eksemplarisk vis går forrest og viser andre både spillere og
forældre hvordan man som familie kan få mest ud af KVIK Næstved som klub. Jensen kunne
med stor glæde overrække Årets Lederpokal til bestyrelsesmedlem, træner, spiller, forældre,
holdleder, sparringspartner, bordopsætter, projektleder og kammerat Brian Jensen.
Generalforsamlingen hyldede Brian med klapsalver, rygklappere og velkendte truthorn.
9) Evt.

•
•

•

•

Formanden uddelte diplomer fra ØBTU til Brian Jensen som holdleder for Serie 4, som
vandt deres række samt slutspillet i Valby, og til Jonathan Nielsen som holdleder for
Østserie som ligeledes vandt ditto.
Sportschef Jensen uddelte særlig tak til Jesper Jørgensen for hans utrættelige og altid
positive indsats som træner med Kim, og fremhævede her ligeledes Mikkel og Peter for
deres indsatser på samme område.
Jensen bød Stefan Cortz velkommen i bestyrelsen, og udtrykte store håb for det
fremtidige samarbejde. Jensen påtalte klubånden i, at endnu en tilføjelse fra
plantekasserne i 90’erne nu byder ind på bestyrelsesarbejdet, og ønsker at give tilbage
til den klub, der selv gav dem en tryg og god barndom i klubben.
Mumba knyttede en afsluttende kommentar, og erklærede herefter
generalforsamlingen for afsluttet.

