
Referat bestyrelsesmøde KVIK Næstved, onsdag d. 20. marts 2019

Lokation: Hos Jonathan Nielsen, Ringstedgade 69, 4700 Næstved

Inviterede: Kim Formand, Bjarne Jørgensen, Michael Jensen, Brian Jensen, Stefan Cortz, Jonathan Nielsen

Ikke til stede: Mads Jørgensen

1) Nyt fra formanden  

- En sponsor vil gerne give et nyt bord til klubben. Det besluttes at tage imod dette, og forsøge at 
sælge det dårligste bord, sammen med det andet bord der står deroppe, og det ekstra bord på 
skolen, i alt 3 borde til salg. Kim er ansvarlig for både bestilling af nyt bord, og salg af gamle.

- Jensen beretter at han har besøgt Fru Mumba på Mumbas 60 års fødselsdag med en buket 
blomster, og at Fru Mumba har det godt efter omstændighederne. 

- Stor succes til Mumba Memorial, og til ungdomstræningslejren.

- Haludvalget afventer fortsat budget fra en kontakt. Når denne giver svar, indsendes 
beregningerne til Næstved Kommune. Spillestedsudvalget er ansvarlig herfor.

- Jonathan indsender ansøgning til Næstved Kommune ligesom sidste år. 

1) Økonomi v. Bjarne  

- Bjarne rundsender udskrifter fra årsskiftet til nu. Bestyrelsen har ingen kommentarer hertil.

- Økonomien ser fin ud og Bjarne beretter om et forventet overskud for regnskabsåret. 

- Bjarne meddeler at bestyrelsen selv kan gå ind i e-conomic og trække listen over 
tilgodehavender. Fødselsdatoer står i e-conomic under feltet ”hjemmeside”.

1) Træningen v. Jensen (Børneattester, træneraftaler, uddannelse)  

- Børneattester indhentet på flere trænere. Bjarne er ansvarlig for at indhente på de to der skal 
gen-ansøges om. 

- Jensen beretter, at både Mads Jørgensen og Mathias Ringstrømm har givet mundtligt tilsagn 
om at være trænere næste år, hvis alle forudsætningerne er på plads. Jensen er ansvarlig for at 
få sat skriftlige aftaler op med begge ungdomstrænere. Det besluttes i bestyrelse, at Jensen 
har samme økonomiske rammer som i indeværende sæson. 

- Det diskuteres at vi skal være på forkant med både træningen og trænere næste sæson. Det 
diskuteres både at uddanne nye trænere, og muligheden for at være flere trænere om at dele 
en ugedag, så vi kan aflaste trænere der ikke kan forpligte sig til hver uge. Det aftales at alle 
frem mod næste møde gør sig overvejelser om at imødekomme dette. 

- Jensen henvender sig til en navngiven træner ang. videreuddannelse. 



1) Sportslige mål for 2019/2020 inkl. budget.  

- Mads roses for styring af både førstehold og økonomien i indeværende sæson.

- Økonomi for spilleudvalget 2019/2020: Det besluttes at øge budgettet med kr. 5.000,- for den 
kommende sæson.

- Stefan foreslår at søge om at få et hold i Østserien, og det besluttes at tage stilling til dette 
efter 9. april, hvor serie 2 spiller om oprykning til Serie 1. 

- Det besluttes at bestyrelsen genbesøger sidste års sportslige plan for trænere til stævner inkl.  
økonomi ved næste møde.

1) Evt.  

- Klubben har søgt kr. 10.000,- til et bord på en fond, afventer svar.

- Brian nævner nye bander til skolen. Det aftales at den materialeansvarlige bestiller 10 nye 
bander til skolen, og at Sponsorudvalget forsøger at sælge pladsen på banderne. 

- Brian arbejder på at bygge en ny præmieskammel til skolen.

- Stefan beretter om 57 smadrede bolde en mandag, og en masse bolde med bogstaver på 
deroppe. Der har været en række episoder med fodspor på borde og dårlig behandling af 
lokaler. Kim beretter at HG’s fritidsklub bruger klubbens lokaler. Jonathan og/eller Stefan taler 
med HG’s fritidsklub og meddeler bestyrelsen hvordan dette møde forløber.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 24. april 2019 hos Jonathan. 


