
Referat sommermøde 9. juni 2018 

Lokation: Hos Jensen, Hjortøvej 2, 4700 Næstved. 

 

DEL 1: Kl. 12:00 – 15:00 

Til stede: Michael Jensen, Mumba, Bjarne Jørgensen, Stefan Cortz, Jesper Troy og Jonathan Nielsen. 

 

Jensen byder velkommen til på Hjortøvej. 

Kim byder velkommen og informerer at han har inviteret en række forældre, som har lagt meget tid i 

klubben til kl. 16:00 (2. del).  

Målsætning:  

• Kim nævner fastholdelsen af senior bredde, og igen at gøre det bedre end de andre klubber.  

• Fortsat fokus på bredde ungdom.  

• Kim nævner ligeledes et fokuserer på det nye halbyggeri-projekt, og fremhæver hvor afgørende 

dette er for muligheden for videre at udvikle klubben (da vi ganske enkelt ikke kan være ret 

mange flere i Herlufsholmhallen). 

• Jonathan tilføjer målsætningen om også fremadrettet at være en ordentlig klub, der taler 

ordentligt, kommunikerer med ØBTU/DBTU/andre klubber på en ordentlig måde (som nu).     

• Jensen runddeler en sportslig målsætning, som er fremsendt til bestyrelsen. Vigtigste punkter er 

oprykning til 2. division, oprykning til Østserien og at etablere et Drengedivisions-hold. Dermed 

er fokus på sportsligt at højne niveauet i klubben ift. den forrige sæson. Ligeledes fokuseres på 

at rykke flere spillere op på ungdoms-eliteholdene.  

• Kim kommenterer på trupperne, og glæder sig over talentet i både ungdoms- og seniortruppen.  

 

Træningstider, træningshold og trænere:  

• Jonathan gentager sin 5-dages-plan for seniortræningen: 5 faste dage, hvor alle ved hvad der 

sker hver eneste dag: Mandag – Kongebord, tirsdag – kampdag, onsdag – fri træning (åbent), 

torsdag – seniortræning, fredag – fri træning (åbent). Nøgleordene er kontinuitet, stabilitet og 

flere timer med lys. Det besluttes at vedtage denne plan. 

• Kim bringer et nyt segment i spil: Forældre der gerne vil hyggespille lidt. Punktet tages op til 

næste bestyrelsesmøde 7. august. 

• Træningsplanen bliver tilpasset og lagt på hjemmesiden med alle opdaterede åbningstider og 

trænere. Jensen er ansvarlig herfor. 

• Træningsplanen lider under manglende trænere til mandagstræningen, og bestyrelsen taler om 

forskellige navne. Jonathan tager kontakt til relevante personer, og laver opslag til hjemmesiden 

hvor vi søger hjælp fra interesserede, i tilfælde af at førstnævnte personer ikke kan.  

 



Træningshold senior og ungdom, samt holdledere: 

• Mumba fremlægger en ny regel gældende fra næste sæson: At en spiller, der står som reserve 

for en spiller, ikke må have flere ratingpoints end den erstattede spiller. Mumba undersøger 

hvordan denne regel i praksis vil slå igennem, og vender tilbage til bestyrelsen.  

• Mumba fremlægger de første udkast til en plan for fordeling på de forskellige hold. Mumba 

indkalder til spillermøde i starten af den nye sæson, og fastlægger endeligt holdene der.  

• Mumba meddeler at alle holdledere er på plads til næste sæson. 

 

Stævner, klubture, pointstævner:  

Klubben fastlægger en liste af stævner, som skal prioriteres.  

• Spilleudvalget udvælger en række stævner som klubben deltager i, og kommunikerer til både 

forældre og klubben som helhed. Spilleudvalget fremlægger plan for bestyrelsen ved 

bestyrelsesmødet 7. august 2018.  

• Det er ligeledes målsætningen at deltage i 2 svenske stævner, hvor klubben har coach/es med.  

• Det besluttes at årets klubtur går til Ribe stævne 5.-6. januar 2019, ligesom sidste år.  

• Pointstævner: Jesper og Kim arbejder på at sende endnu flere ud til pointstævner, hvor vi 

stillede op til 6 i år med stort fremmøde.  

• Klubben er inviteret til Malmø i starten af sæsonen til mini-klubtur, til træning, grill og hygge. 

Jensen følger op på dette. 

 

DEL 2: Kl. 16:00 – 18:00 

Til stede: 

Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Stefan Cortz, Jesper Jørgensen, Daniel (far til Magnus), 

mor Tina (mor til Louis), Bente og Kim, forældre til Leon og Jonathan Nielsen.   

De nye tilstedeværende bydes velkommen, og alle præsenteres med navn, relation til klubben og 

position i bestyrelsen, samt forældre til nye spillere. 

 

Rundt om bordet:  

• Jesper foreslår KVIK løbeklub – Det besluttes at Jesper Jørgensen og Bjarne er tovholdere på at 

sætte dette op en dag om ugen. Alle, børn og voksne, er velkomne. Klubben støtter op om dette 

forslag, som holder folk i gang både fysisk og socialt henover sommeren. 

• Inputs fra forældre: Forvirring over pointstævnernes opsætning for nye forældre, men stor 

glæde over Kims og Jespers tilstedeværelse ved disse. Bedre orientering er måske en mulighed, 

men stor anerkendelse for det store arbejde der er gjort. Der tales om muligheden for at 

udarbejde en guide, og det foreslås at kombinere skriftlig og mundtlig overlevering af processer 

som forældre, måske i form af et forældremøde inden første pointstævne. Det besluttes at 



afholde et forældremøde, hvor dette behandles. Mor Tina og Kim er ansvarlige for at tage denne 

op ved starten af sæsonen. 

• Inputs fra forældre: Evt. sociale aftener (grillaften, træningsdage med seniorer) Dette punkt 

tages op på forældremødet. 

• Inputs: Træningsplanlægning: Kan opstå forvirring over hvad de skal når de er færdige med en 

aktivitet, og evt. øve teknikmærke-slag/øvelser eller andet imens. Trænerne forklarede om 

bevæggrundene for dette, og er opmærksomme på at holde alle aktiveret. 

• Inputs: Mulighed for lidt fysisk ind i træningen evt. i skoven – Denne aktivitet bliver som 

udgangspunkt lagt under KVIK Løbeklub. 

• Inputs: Tilstedeværelse ved stævnerne meget vigtig for forældre, som orienteres om 

bestyrelsens nyligt aftalte fokus på netop at understøtte tilstedeværelse af coaches til stævner.   

• Forslag om at involvere nybegyndere til 3.div-kampene. Dette punkt tages op på 

forældremødet. 

• Mumba beretter om sit store engagement i Hank-øl-udvalget, og at dette projekt forsætter.  

• Mumbas portvins-aften: Dette initiativ fortsætter i den kommende sæson.  

• Mumba beretter ligeledes om et forslag til sponsor-arrangement, og beder bestyrelsen tænke 

over budget og tanker frem mod næste bestyrelsesmøde 7. august 2018. Hank-øl-udvalget 

fremstiller forslag, og ønsker at være initiativtager på dette projekt. 

 

 

Vores Drøm: 

Jonathan orienterer alle tilstedeværende om projektet med den nye hal.  

• Jesper kommenterer på udendørsområde. Det berettes, at de endelige tegninger ikke er 

færdiglavede, og at disse afhænger af finansieringen. Idéen med udendørsområde findes 

interessant, og tages med i de videre tanker og planlægning.    

 

Forældre-samarbejde: 

Jensen foreslår at oprette et forældreråd, som kan løfte en række forskellige opgaver. Det bliver 

besluttet at indkalde til et forældremøde, for at etablere dette, og tage punktet videre. Mor Tina tager 

initiativ til indkaldelse, og bestyrelsen laver liste over ønske til mulige tiltag. 

Indtægter til klubben:  

Sponsorudvalget rapporterer at de fleste aftaler er på plads for næste sæson. Det aftales at tage punktet 

op til forældremødet, og se om forældre kan løfte både sociale og fundraising-aktiviteter.  

 

Ungdomskampagne og samarbejde med skoler: 

Mumba foreslår at videreføre batkampagnen fra denne sæson, og det besluttes at videreføre det.  



Forældreinput: Spørgsmålet stilles, om klubben har gjort noget særligt for pigebordtennis. Det har vi 

ikke, og har aldrig rigtig knækket nøden. Det besluttes at holde muligheden åben, og at prioritere det 

hvor muligt.  

 

Arrangementer på Kalbyrisskolen: 

• Klubmesterskab: 27. april 2019 

• Fredagssamlinger for seniorer: Det er klubbens ambition at få 3 samlinger igen.  

• Træningslejre senior: 29. september 2018 og 23. februar 2019. 

• Træningslejre ungdom: 16. marts 2019. Det debatteres at afholde 2 lejre i den kommende 

sæson, og trænerteamet beslutter dette i starten af den kommende sæson. 

• Det besluttes at indføre disse arrangementer i klubbens kalender på hjemmesiden.    

 

 

Presse, hjemmeside, FB, lokale medier: 

• Det besluttes at samle alle trådene hos Thomas, som fremadrettet håndterer henvendelser til 

pressen.  

• Det besluttes at Jonathan laver en artikel om konkurrence for gode historier på hjemmesiden, så 

vi kan få flere til at levere indhold til hjemmesiden/Facebook.  

 

Klublokaler, rengøring, køleskab, kiosk, rep. af borde: 

• Det aftales at Mumba foretager let forefaldende arbejde i klublokalet 

• Det aftales at Brian fortsætter som lokaleansvarlig, og foretager større reparationer osv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


