
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, tirsdag d. 7. august 2018 kl. 19:00

Lokation: KVIK Næstveds klublokale, Herlufsholmhallen. 
Deltagende: Formand, Kim Rasmussen, Michael Jensen, Mumba, Brian Jensen, Stefan Cortz, 

Jonathan Nielsen.
Fraværende: Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen 

Velkommen til sæsonen v. Kim
- BTE laver oplæg til samarbejdsaftale og sender til Kim
- Klubben er oprettet på e-conomic. – Stefan tilbyder at hjælpe med indtastning af 

stamdata i e-conomic. 

Bordtennis i arenaen v. Kim 
- Arena Næstved har spurgt om vi ønsker at bruge hallen. Kim har taget dialogen, og 

spørger bestyrelsen om holdningen hertil. 
Bestyrelsen er positive overfor at holde kontakten og dialogen åben, men ønsker ikke 
at lægge sig fast på noget, før der foreligger noget konkret, både sportsligt og 
økonomisk. Stefan og Kim fortsætter dialogen.  

Økonomi fra sidste å  r    
-    Kim beretter at vi kun har et udestående ift. sidste sæson, og at der ikke er indtruffet 

yderligere hændelser siden sommermødet. Kommunens tilskud er lidt højere end   
forventet. Klubben har ligeledes på Mumbas og Jensens forarbejde modtaget kr. 5.000,- 
øremærket til materialer. 

Spillestedsudvalget
Jonathan beretter at Spillestedsudvalget ikke har hørt fra kommunen ang. vores 
ansøgning til hallen. Udvalget har mødtes over ferien, og lavet initiativer til at få 
beslutningstagere i tale, og arbejder videre herpå. 

Bolde
- Det besluttes at indkøbe et stort læs bolde, og at Stefan finder en anbefaling. Kim er 

ansvarlig for indkøb inden opstart af turnering.

Trænere
- Vi mangler fortsat en mandags-træner, og Brian melder op at han kan være midlertidig 

standin. Det aftales at hele bestyrelsen fortsat arbejder på at finde emner til dette. 
Brian har ansvaret for at der altid er træner på om mandagen.

- Aftalen for ungdomstræninger ligger ikke fast. Jensen, Mads og Mathias skal finde ud 
af at fordele disse 3 dage. 

- Jensen henleder opmærksomheden på DBTUs mulige kommende trænerplaner. 



Forældreudvalg
Det besluttes at Kim og mor Tina løfter videre på denne bold. 

Hjemmesiden
- Jensen opdaterer bestyrelsen på, at hjemmesiden er blevet grundigt opdateret. 

Ungdomskampagne er i gang, og klubbens anbefalinger af stævner til klubbens 
spillere. 

Turneringsdatoer
- ØBTUs turnerings-udspil (planlægningsmæssigt) kommer om 3 uger, Mumba har 

ansvar for at fordele disse bedst muligt som aftalt på sommermødet. 
 
Kontigent-justering

- Det besluttes at sætte ungdomsmedlemmer (begynder trup) til kr. 1100,- årligt, og alle 
andre (både talenttrup og senior) til kr. 1200,- årligt.  

Det aftales, at alle gennemlæser referatet fra sommermødet, og hver især følger op på egne 
opgaver.

Referat skrevet af: 

Jonathan Nielsen  


