
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 9. maj 2018 kl. 19:00

Lokation: Hos Jonathan, Ringstedgade 69, 4700 Næstved. 
Til stede: Kim Formand, Michael Jensen, Mumba, Brian Jensen, Jonathan Nielsen.
Afbud: Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, Morten Eslund, Benjamin Myhre.

Nyt fra formanden v. Kim
Stor tilfredshed med klubmesterskabet, rekord for tilmeldinger. 
Superweekend i Valby, Østserien og Serie 3 vandt deres rækker, og et par hold fik bronze.
Vi har haft 12 spillere i gang til pointstævner, 8 til finalen + 2 ungdomshold. Dette er også 
ny rekord for klubben – kæmpe ros til Kim og Jesper fra bestyrelsens side. 

Økonomi v. Kim (i Bjarnes fravær)
- Generel gennemgang
Gennemgang af det fremsendte og det reviderede regnskab ved Kim. 
Jensen laver budget for Spilleudvalget til næste år, og fremsender minimum 1 uge før 
sommermødet. Det er bestyrelsens forventning at dette budget indeholder Mads’ 
ønsker, både til trænerlønninger, førsteholdstrup og andet. Det besluttes at bestyrelsen 
udarbejder en fælles politik omkring forbrug af midler til både senior elite, ungdom og 
trænere på sommermødet, så alle aftaler er kendt af hele bestyrelsen, og gældende for 
hele sæsonen. Dette oplæg diskuteres og besluttes endeligt omkring på sommermødet.
- Økonomisk budget ift. næste sæson v. Mads
Behandlet i ovenstående.

Opfølgning på 3. division v. Jonathan
- Status
Vi vandt retten til 3. division, og har tilkendegivelser fra en række spillere. Mads bliver 
holdleder, og er i gang med at sætte holdet. 

Nyt fra Spillestedsudvalget

- Status

Bestyrelsen orienteres om status på hal-projektet, inkl. den af Spillestedsudvalget 
oprettede underside på vores hjemmeside, www.kviknaestved.dk/voresdroem. Det 
besluttes at lægge siden offentligt på hjemmesiden. På denne side forefindes al 
information, og denne opdateres løbende.

http://www.kviknaestved.dk/voresdroem


Generalforsamling v. Kim

- Forberedelse af genopstillinger

Eslund ønsker ikke at genopstille, men vil gerne være tilknyttet sponsorarbejdet. 

Benjamin Myhre har ligeledes meddelt, at han ikke opstiller igen. Bestyrelsen ønsker 
at udtrykke en stor tak til begge for deres indsatser.

- Evt. nye på valg?

- Jonathan og Kim kontakter nye kandidater til bestyrelsen.

- Det besluttes at stemme om at afskaffe paragraf 2 stk. 1 ”Kontingent kan reguleres 
med 5% hver 1. august” på generalforsamlingen. Mumba laver forslag til ny 
formulering i stedet for denne

Evt. 

- Mumba foreslår en førsteholdssponsor til sæsonen 18/19

- Diskuteret ovenfor. 

- Klubmodul

- Kim foreslår at anvende e-conomic til kr. 49,-/md., som både Bjarne, Kim og Brian 
bruger til deres virksomheder. Kim nævner en anden mulighed, og undersøger 
denne videre, men generelt er der enighed om at e-conomic er en god idé at prøve, 
hvis Kims mulighed ikke viser sig at være noget.

- Åbningstider henover sommeren fastlægges

- Det besluttes at holde åbent 18-21 enten onsdag eller torsdag, og det aftales at 
Jensen taler med Mads om hvad Mads ønsker. Beslutningen tages på baggrund 
heraf, og kommunikeres på hjemmesiden snarest muligt.

Næste møde er Generalforsamlingen, 16. maj 2018 kl. 19:00 i Herlufsholmhallen.

Sommermødet er 9. juni kl. 12:00 hos Jensen. Mere info følger.


