
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 6. juni 2018 kl. 19:00

Lokation: Klublokalet, Herlufsholmhallen, 4700 Næstved. 
Til stede: Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Mads Jørgensen, Mumba, Brian 

Jensen, Stefan Cortz, Jonathan Nielsen.

1. Nyt fra formanden v. Kim
- Velkommen til Stefan Cortz
Kim siger tak til den afgående bestyrelse (Eslund/Benjamin), og byder Brian velkommen 
som medlem (tidligere suppleant), og Stefan Cortz som suppleant. 
- Evaluering af generalforsamling
Kim spørger bestyrelsen om dennes holdning til generalforsamlingens længde. 
Bestyrelsen synes at den fungerede godt, også fordi der var 7 ikke-
bestyrelsesmedlemmer tilstede, som alle skulle informeres.
- Evaluering af halprojekt
Jonathan fortæller om Spillestedsudvalgets arbejde med Sjællandske, hvor klubben var 
repræsenteret med billede og artikel i fredags. 
Kim har skaffet en del armaturer (lys), som kan opbevares hos et medlem. Denne aftale 
er i hus, og Kim rekvirerer hjælp til at flytte dette når det ankommer. 
Bestyrelsen fremsætter et forslag til aktiv markedsføring igennem kontakten hos 
Sjællandske – Spillestedsudvalget følger op på dette.
Jensen informerer Stefan om hans nye email. 

2. Valg af næstformand og sekretær
Jonathan genopstiller som både næstformand og sekretær, og genvælges af bestyrelsen. 
Stefan melder sig som suppleant/backup til sekretær-rollen. 

3. Budget 18/19
- Beløb og fordelingsnøgler
Jensen, på vegne af Spilleudvalget, fremfører et budget, der indeholder penge til senior 
elite-arbejdet, samt til ungdomsarbejdet. Der er ligeledes øremærket penge til 
trænerne. Det aftales, at beløbsrammen godkendes af bestyrelsen. 

Spilleudvalget udarbejder frem imod næste bestyrelsesmøde (7. august 2018) en plan 
for ungdomsarbejdet, som indeholder en specifikation af hvad pengene konkret skal gå 
til, samt en liste over stævner hvor klubben investerer i at have coaches til stede. 

Det aftales som udgangspunkt også, at der ikke ydes støtte til enkeltspillere, men i 
stedet til en række stævner/turneringer/events, hvor klubben sender coaches afsted. 
Spilleudvalgets fremlægning ved næste møde vil indeholde forslag til konkret plan 
herfor. 



Jensen advokerer ligeledes for, at vi i højere grad end tidligere husker at værdsætte de 
frivillige, og nævner muligheden for at sætte af i budgettet til dette. 
Bestyrelsen er enige i dette fokus, og holder muligheden åben for eventuelle tiltag i 
løbet af sæsonen. 
Der afsættes ikke pt. et konkret beløb til dette, men muligheden holdes åben. 

- Økonomiprogram
Bjarne Kasserer fremlægger anmodning om at anvende regnskabsprogrammet e-
conomic til administration af kontingenter, og udsendelse af opkrævninger. Løsningen 
koster kr. 99,-/md. og kan opsiges uden binding. 

Bestyrelsen godkender anmodningen, og KVIK Næstved påbegynder abonnementet ved 
indgangen til den kommende sæson (18/19). Det aftales at bestyrelsen får en 
gennemgang v. Bjarne når systemet er implementeret.

4. Mødekalender for 18/19
- Udgangspunkt i Mumbas forslag

Mumba fremlagde et forslag til mødedatoer for bestyrelsen næste sæson, indeholdende 
bestyrelsesmøder, generalforsamling, klubmesterskab og sommermøde. Listen over 
datoer er fremsendt til bestyrelsen pr. mail. Det aftales at stemme disse datoer 
endegyldigt igennem på sommermødet. 

5. Evt. 
- Mumba anmodning om udlæg til hank-øl
Mumba anmoder, på vegne af Hank-øl-udvalget, om udlæg fra bestyrelsen til at lave 
endnu en runde hank-øl i samarbejde med Steen Hadsbjerg. 
Udlægget er på kr. 2.500,- ligesom i den forgangne sæson, og overskuddet sidste 
sæson på projektet led på kr. 1.400,-. Bestyrelsen har godkendt anmodningen. 

- Evt. kontingent-justering
Det aftales at dette punkt evalueres på individuelt indtil næste bestyrelsesmøde, hvor 
der tages beslutning om en fremadrettet model herfor. Det er bestyrelsens intention 
at justere kontingentet, og måske indføre en anden struktur end hidtil.

Næste møde er sommermødet lørdag d. 9. juni kl. 12:00 hos Jensen.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. august 2018. 


