
Referat bestyrelsesmøde KVIK Næstved, onsdag d. 14. november 2018 kl. 19:15

Lokation: Hos Bjarne Kasserer, Ny Holstedvej 43, 4700 Næstved

Deltagere: Kim Rasmussen, Formand, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, Brian Jensen, Stefan 
Cortz, Jonathan Nielsen.

Afbud: Michael Jensen

1) Nyt fra formanden v. Kim  

- Kim beretter om stor opbakning ved Mumbas begravelse fra hele klubben og opland, og 
anerkender Jensens store overskud og arbejde ved denne lejlighed. 

- Der er for mange spillere om mandagen til at håndtere alene. 15 spillere har betalt for 
bat. Kim kontakter en navngiven tidligere træner/spiller for at supportere Jakob Larsen, 
som står for træningen, og er ansvarlig for at iværksætte en turnusordning for trænere 
som support hvis denne person ikke kan tilknyttes fast. 

2) Økonomi  

- Kontoen er i bedre stand end den har været i Bjarnes 10 år som kasserer i klubben, og 
budgettet sigter efter et pænt overskud, båret af ingen omkostninger til spillertøj men 
fortsatte sponsorater.

- Kontingenter er stort set betalt, samme med sponsorater (med enkelte udeståender).  

- Sponsorudvalget arbejder fortsat videre for både gentegnelse og nye sponsorater. 
Udvalget kommer med oplæg til trøjeudspil for næste sæson ved næste møde.

- Det berettes at 1.-holdet har brugt halvdelen af budgettet 

3) Spillestedsudvalget v. Jonathan  

– Næstved Kommune har inviteret til møde, som Kim, Brian og Jonathan deltager i.
Det er ikke lykkedes at sætte dette møde op endnu, men Spillestedsudvalget sørger for at få 
åbnet dialogen hurtigst muligt.

4) Ungdomstræning  

- Kim foreslår mere fokus på sociale arrangementer for vores ungdomsspillere, som ikke 
nødvendigvis involverer bordtennis. Målet er mere sammenhold på tværs af 
spillemæssige niveauer.

- Det bringes op, at kvaliteten af ungdomstræningen, ikke altid er helt optimal, da der 
forekommer afbud. Brian vil kontakte nogle seniorspillere, der kan deltage i træningen, 
som sparring. 



5) Serie 5 v. Kim  

- Der er oprettet et Serie 5-hold med en bruttotrup på 4-5 spillere. Eslund er holdejer og 
kaptajn.

6) Overblik over Mumbas opgaver inkl. ny fordeling.  

- Det foreslås at spørge en navngiven person om dennes lyst til at være turneringsleder. 
Jonathan er ansvarlig for kontakt til denne, og afklaring herpå.

- Steen Hadsbjerg, udpeger en ny medbrygger til hankøl-udvalget

- Kim er ansvarlig for at koble en medhjælper på at fylde køleskabet

- Jonathan har overtaget Mumbas nøgle til Kalbyrisskolen.

- Det aftales at genbesøge punktet ved kommende møder.

7) Ribe-tur  

- Det aftales at opfordre kraftigt til Ribe-tur over hele linien. Hele bestyrelsen er 
ansvarlige for dette.

- Jonathan tager kontakt til diskoteket der afholdt 80’er-fest sidste år, for at sætte en 
lignende op i år.

- Bestyrelsen ønsker at undersøge muligheden for fælles transport med bus, ud fredag og 
hjem søndag. 

8) Evt.  

- Mumba Memorial: Det foreslås at tage emnet op til julefrokosten, og skyde efter at afholde en 
sådan turnering med Mumba-regler til marts, hvor Mumba var blevet 60. 

- Mads skal oprettes i hallen til at bestille lys. Kim sørger for at få Mads skrevet på listen.

- Kim tager fat i et par forældre, og vejrer stemningen for et forældreråd, der kan hjælpe til ved 
sociale arrangementer for ungdommen.

- Bolde v. Jonathan: Stor tilfredshed med de nye DHS-bolde, som både er rigtig gode at spille 
med, og holder markant længere end de gamle Andro.

- Vi afholder Veteran-samling lørdag, på Kalbyrisskolen. 

Næste møde er onsdag d. 9. januar 2019 hos Stefan Cortz.


