
Agenda bestyrelsesmøde Kvik Næstved, onsdag d. 9. januar 2019 kl. 19:00

Lokation: Hos Stefan Cortz.
Inviterede: Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Mads Jørgensen, Brian Jensen, 

Stefan Cortz, Jonathan Nielsen.

1) Nyt fra formanden v. Kim  
- Kim beretter om god klubtur til Ribe med positive tilbagemeldinger. 
- Sponsorudvalget har talt med BTEX om mulighederne for nye trøjer. Mulige sponsorer er  

inde over. Sponsorudvalget vender tilbage til bestyrelsen med et oplaeg.
- Det forekommer allerede nu rimeligt at forvente, at sponsorindtægter i næste sæson vil  

ligge på samme niveau som i denne (men også udgifter til spillertøj). 
- Kim beretter ligeledes om en mulighed for at få nye borde til klubben igennem en 

sponsor. Kim tager denne med sponsoren, og holder bestyrelsen orienteret.
- Super-fredag d. 18. januar 2019, Kim køber ind til kiosken, Jonathan åbner fredag og 

lukker lørdag. 
- 3. weekend i marts afholdes træningsdag for ungdommen, og i den forbindelse afholdes  

en forældredag for oprettelse af Forældreudvalget. Kim og Jensen er ansvarlige herfor.
- Der er uddelt 22 bat i alt i denne sæson.

2) Økonomi v. Bjarne  
- Generelt

Økonomien er rimelig stabil. Der er ikke afvigelser fra den forventede udvikling. E-
conomic fungerer godt, og hele bestyrelsen har adgang.
Den tidligere aftalte procedure ift. indmeldelsesblanketter fungerer, og Bjarne får nu i  
højere grad end tidligere tilmeldingerne.

- Medlemslister 
Efter ønsker fra trænerne, forsøger Bjarne at få fødselsdagen på den enkelte spiller med i  
udskriften. Fødselsdagen kan ses online, men følger ikke med i udskriften. 

3) Nyt fra Spillestedsudvalget v. Jonathan  
- Spillestedsudvalget har møde med Næstved Kommune, og orienterer bestyrelsen om 

mødet og det videre forløb efterfølgende. 
- Kim og Stefan orienterer at snakken med Næstved Arena om nyt spillested er skrinlagt for  

nuværende.

4) Status på sportslig målsætning v. Jensen  
Jensen beretter at målsætningen for 3. divisionsholdet pt. indfries, da holdet ligger nr. 1  
med 8-0-0, og ligger til oprykning. Alle seriehold ser ud til at holde sig i deres rækker,  
hvilket var målsætningen for året. 



5) Trænere, træning og trænerpolitik v. Jensen  
- Bjarne er ansvarlig for at indhente godkendelse på børneattester hos Næstved kommune,  

inden den 15. januar.
- Tirsdagstræningen giver enkelte gange lidt udfordringer, da vi mangler en  

trænerassistent. Stefan tilbyder sin hjælp, hvor det kan hænge sammen for ham, og Jacob  
kan være en mulighed. Brian er lige nu tilkaldevagt.

- Der efterlyses faste retningslinjer for klubbens trænere, og diskuterer om vi skal fritage  
trænere for kontingent. Jensen kommer med et udkast til dette, og deler dette med 
bestyrelsen når det er klar, med seneste deadline for endelig beslutning til sommermødet.
 

- Vi skal være opmærksomme på DBTU-regler om uddannelse. Mads tager disse kurser  
begyndende fra januar, og vil være igennem kurserne til begyndelsen af næste sæson. Det  
aftales at Jensen taler med andre trænere, om flere kunne være interesseret i dette.  

6) Arrangement til ære for Mumba  
Forskellige initiativer diskuteres. Stefan laver udkast til tidspunkt og format, og  
præsenterer dette til julefrokosten. Mulig dato: 3. lørdag i marts. Muligt navn: Mumba 
Cup.

7) Evt.   

- Lys om fredagen
- Det aftales at holde fredagen åben til og med 27. april. Jensen laver nyhed på  

hjemmesiden. 

Næste møde afholdes 20. marts 2019 kl. 19:00 hos Jonathan  


