
Referat bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 12. september 2018 kl. 19:00

Lokation: Hos Brian i Glumsø. 
Deltagende: Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, Mumba, Brian Jensen, Stefan 

Cortz, Jonathan Nielsen.
Fraværende: Michael Jensen

Nyt fra formanden v. Kim
- Kim beretter at Sponsorudvalget (Kim, Brian og Eslund) afholder et sponsormøde. Det 

aftales at Eslund (som udtrådte af bestyrelsen i sommers) inviteres med til dette 
møde.

- Sponsorkontingent sættes til kr. 2.700,-/år for sæsonen 2018/2019.
- Det besluttes at samle opgaven omkring spilletøj hos én person for at undgå forvirring 

hos forældre mm, og Brian vil fremadrettet stå for dette.  
- Kim beretter ligeledes, ar der er snak med BTEX om at indgå en aftale til næste år. 

Sponsorudvalget har ansvaret på dette, og informerer bestyrelsen når der er nyt. 

Økonomi v. Bjarne 
- E-conomic kører godt, alle bestyrelsesmedlemmer har adgang og opfordres til at få 

indblik. Opkrævning er sendt ud til flere spillergrupper, men ikke begyndere og 
sponsorer endnu. Bjarne beretter om stort overblik i systemet, og en mere systematisk 
tilgang end tidligere.

- Det aftales, at alle bestyrelsesmedlemmer der ønsker indsigt i systemet, mødes 30 
minutter inden næste bestyrelsesmøde, hvor de vil få en indflyvning af Bjarne.

Spilledstedsudvalget v. Jonathan      
-   Mumba beretter, at Kultur- og Fritidsudvalget angiveligt behandler vores ansøgning på
    næst kommende møde. Spillestedsudvalget mødes hurtigst muligt, og informerer 
    bestyrelsen så snart der er nyt i denne proces. Kim er ansvarlig for mødeindkaldelse. 

Træning
- Det besluttes, at trænere i tilfælde af afbud kontakter hinanden hurtigst muligt. 

Mumba foreslår at indsamle en liste af potentielle hjælpere, og rundsender denne til 
de 3 relevante trænere (Jensen, Mads og Mathias Ringstrømm). 

- Lyset i klubben vil fremover være tændt om fredagen fra 17-20 sæsonen ud. Det 
aftales at evaluere på fortsættelsen af dette efter årsskiftet.

Ungdomsspillere – hold og stævner
- Det er bestyrelsens ambition, at vi skal have flere begyndere til stævner. Alle opfordres 

til at bakke op om arbejdet med at få skubbet folk afsted, så alle nye spillere kommer 
afsted.



- Det berettes, at vi er én spiller fra at kunne lave et ungdomshold. Mads arbejder på at 
finde en egnet spiller.

- Det besluttes, at spørge Thomas om at printe plakater for kommende stævner, og 
sætte op i klublokalet.  

- Som sidebemærkning noteres det, at alle seniorhold er tilmeldt, og at der er søgt 
fredagskampe 9/11-18, 18/1-19 og 8/3-19. Kalbyrisskolen er booket på forhånd disse 
datoer. Svar på om dette ønske imødekommes modtages fra ØBTU i den kommende 
weekend.

Klubtur til Ribe
- Det besluttes at udsende en ”Sæt kryds i kalenderen” hurtigst muligt, og at få udsendt 

invitationer til dette stævne, så folk kan planlægge i god tid. 

Eventuelt:
7.1) Senior-lejr
Der afholdes træningslejr d. 29/9 på Kalbyrisskolen. Der er udsendt ”Sæt X i kalenderen”, 
og udsendes indbydelse snarest.

7.2) Bolde
Kim er ansvarlig for at indkøbe 2 kasser DHS-bolde (kampbolde) inden DT-opstart.

7.3) Overvågning af Herlufsholmhallen
Kommunen opsætter kameraer 2 steder udenfor Herlufsholmhallen grundet indbrud.

7.4) Mumba meddeler at årets Hank-øl udkommer på træningslejren d. 29/9-18.

Det aftales, at alle gennemlæser referatet fra sommermødet, og hver især følger op på egne 
opgaver. Næste møde er 14. november hos Bjarne, Ny Holstedvej 43, 4700 Næstved (Bemærk 
ny adresse). Husk også, at der er indflyvning i E-conomics 30 minutter før bestyrelsesmødets 
start.  


