
KVIK NÆSTVED STORMØDE

TID: Lørdag d. 8. Juni 2019 kl. 11.30 – 18.00

STED: Michael Jensen, Hjortøvej 2, 4700 Næstved.

Bestyrelsen, trænere, holdledere og andre interesserede i klubben bliver inviteret til dette 
møde, hvor vi skal snakke og planlægge den kommende sæson.
Deltagerne skal være godt forberedte og komme med forslag og ideer for sæsonen og 
fremtiden.

Efter mødet, afholder klubben spisning, kl. 18.30 for trænere og ledere der har hjulpet i 
sæsonen, samt for nye ledere i klubben. Vi håber på godt vejr, så grillen kan tændes. Ellers 
købes der mad og drikkelse til indendørs spisning. Af hensyn til maden er der tilmelding, 
senest torsdag den 06.06.18.

Mødet er opdelt i to afsnit, da vi har mange punkter at snakke om. Deltagende forældre eller 
andre, der ikke er trænere eller holdledere i klubben kan derfor vente med at deltage fra kl. 
16.00. Men hvis man har lyst kan man selvfølgelig deltage i hele mødet.

Dagsorden:

Afsnit 1, kl. 11.30 – 15.00.

1. Målsætning for sæson 2019-2020. Hvad vil klubben ? Kim Rasmussen fremlægger 
klubbens mål og Michael Jensen fremlægger sportslig mål.

2. Træningstider, træningshold og trænere. Træningsplan og trænerpolitik udarbejdes.
3. Turneringshold senior-ungdom, ansvarlige holdledere til alle hold skal findes. 

Kim og Bimme ansvarlig for dette punkt.
4. Stævner herunder klubture og pointstævner. Arrangementer på Kalbyrisskolen: Lejre, 

fredagskampe, DT, stævner,  klubmesterskaber. 
DBTU / ØBTU terminsplan ses igennem og klubbens kalender/aktivitetsplan udarbejdes.

Pause: 45 min fodboldkamp

Afsnit 2, kl. 16.00 – 18.00.

5. Rundt om bordet. Deltagerne kommer med et forslag, idé eller input til mødet.
6. Forældre samarbejde. Kan vi få gang i flere forældre til at lave arrangmenter eller være 

medhjælpere til f.eks kiosk og lign.
7. Sponsorarbejdet og klubtøj i 19/20. Sponsorudvalget orienterer. (Brian og Kim)
8. Presse, hjemmeside, FB, lokale medier. (Thomas Petersen)
9. Klublokaler, rengøring, køleskab, kiosk, rep. af borde. (Brian Jensen)
10.Ungdomskampagne og samarbejde med kommunens skoler. Mål: flere ungdomsspillere.

Er der efter nogle punkter behov for at nedsætte et udvalg, vil dette blive gjort. Der kan/vil 
ligeledes efter enkelte punkter blive udtaget ansvarlige personer til opgaver.

Tilmelding/afbud, meldes til Kim Rasmussen på 21677427 eller kim@kviknaestved.dk

Kim Rasmussen


