
Referat sommermøde 8. juni 2019 

 

Lokation: Hos Jensen, Hjortøvej 2, 4700 Næstved kl. 11:30-18:00 

Fremmødte: Kim Formand, Michael Jensen, Brian Jensen, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, 

Stefan Cortz, Jesper Jørgensen og Jonathan Nielsen 

 

 

1) Målsætning for sæsonen 2019/2020 

- Fortsat at være en klub for alle.  

- 2. Division → Etablering/øverste halvdel i 2. Division (Holdleder: Mads J) 

- Serie 1 → Oprykning (Holdleder: Stefan Cortz) 

- Drengedivision → Slutspil (Holdleder: Jensen) 

- U12+U14 → Etablerede hold (Holdleder: Jensen) 

- Det sportslige udvalg for sæsonen består af Jensen, Mads, Stefan og Jonathan 

 

2) Træningstider, -hold og –trænere. Træningsplan og træningspolitik udarbejdes.  

- Se vedhæftede. 

- Træningspolitik er udarbejdet. 

 

3) Turneringshold senior/ungdoms.  

- Bimme overtager Mumbas rolle som Turneringsleder i ØBTU-øjemed, samt 

sammensætning af hold.  

- Klubben søger et ekstra serie 2-hold 

- Træningsturnering: Bimme tilmelder interesserede hold 

 

 

4) Stævner, herunder klubture, lejre, fredagskampe, DT, klubmesterskab og pointstævner 

- Klubben følger ØBTU/DBTUs stævner og arbejder på at få flest muligt spillere ud til 

stævnerne. 

- Ribe er genvalgt som årets klubtur. Brian (og evt. Thomas) står for at arrangere turen.  

- Seniortræningslejre: 5/10   

- Ungdomstræningslejre: 2/11 

- Mumba Memorial: 14/3 

- Klubmesterskab: 28/3 

- Weekenderne 23-24/11 og 7-8/3 er der samling for drenge + 2. Div. Der arbejdes på at 

lave fredagskampe for serieholdene ifm disse samlinger samt fredag d. 25/10. Kim 

skriver til ØBTU (AP) 

- Afholdelse af stævne i aug/sep prioriteres ikke, da det vurderes at der er fine 

alternativer for ungdomsspillerne. 

- Pointstævner: Der er utilfredshed med ØBTUs manglende kontrol af spillere, der ikke er 

nybegyndere, men det er ikke en mulighed selv af lave lignende stævner i KVIKs regi, da 

det være for stor en belastning for klubben.  

- KVIK afholder 2 pointstævner 

 

 



5) Rundt om bordet 

- Punktet er primært tiltænkt nyankomne til mødets afsnit 2. Der er ingen yderligere 

deltagere hertil.  

- Ingen indkomne forslag. 

 

6) Forældre samarbejde. Kan vi få gang i flere forældre til at lave arrangementer eller være 

medhjælpere til fx kiosk og lign. 

- Det aftales at forældre i højere grad skal stå for kiosk ved arrangementer på 

Ellebækskolen. 

- Kim orienterer om, at der igen har været indbrud i klublokalet, hvor der er taget 

kontanter og pant. Kim har mange gange haft fat i Philip mht opsætning af overvågning 

dog uden held. 

 

7) Sponsorarbejdet og klubtrøjer 19/20. Sponsorudvalget orienterer (Brian og Kim) 

- Kim orienterer om, at der ikke er aftaler med nogen sponsorer pt, men at Thomas har 

sendt oplæg til potentiel sponsor X og Kim har snak med potentiel sponsor Y og Z, samt 

genforhandling med flere allerede eksisterende sponsorer. 

- Klubtrøjer: Kim får tilsendt tilbud fra BTEX.  

- Brugerbetaling på trøjer/shorts kan være nødvendigt ved mangel på sponsorer. Enten 

gennem kontingent stigning eller særskilt betaling. 

- Eslund udtræder af Sponsorudvalget. Thomas træder til og hjælper Kim og Brian. 

- Begynderbat: Kim har dialog med BTEX om forskellige muligheder for begynderbat, 

nogle med lille brugerbetaling. 

- Mads og Brian kommer med forslag til bat til de let øvede i talenttruppen. (Jensens 

trænings hold) 

  

8) Presse, hjemmeside, FB, lokale medier (Thomas) 

- Thomas står fortsat for hjemmeside. Det kører rigtig godt med hjemmesiden, som er 

godt besøgt og misundt af andre klubber. 

- Jensen skriver mange af artiklerne, men Thomas er også selv begyndt at skrive artikler. 

- Jensen appellerer til, at andre kommer med gode historier til hjemmesiden. 

- Større fokus på eksponering i de lokale medier ifm. at vi får nye trøjer.  

  

9) Klublokaler, rengøring, køleskab, kiosk, rep. Af borde (Brian) 

- Efter holdkampe skal bordene stilles tilbage, så de er klar til træning. – Holdlederen har 

ansvar for oprydningen. 

- Bolde og skrald skal samles op efter hver træning. – Der hænger en seddel, men den 

skal gøres mere synlig. 

- Der er behov for nye bander til udskiftning af ødelagte til den nye sæson. Kim taler med 

BTEX ifm. køb af spilletrøjer. 

- Bat i kassen i klublokalet: Skal der ryddes op i, så der kun er fungerende bat tilbage. 

(Brian sorterer) 

- Jesper foreslår, at vi har et minibord til nybegynderne ved pladsmangel og leg. Brian 

sørger for indkøb. 



- Lys: Det er godt ved de bageste 2 borde, men i resten af lokalet er det dårligt, når 

bordene vendes. Kim skriver til Philip. 

- Nøglebrik: Ønske om at de forbindes med lyset, så det tænder, når brikken aktiveres. 

- Generelt er det frustrerende med brik-systemet og det begrænser det, at medlemmer 

uden brik ikke kan komme ind ved behov. 

- Køb af nøgleboks, så der er en reservebrik ved lokalet. (Brian og Kim sætter op) 

  

10)  Ungdomskampagne og samarbejde med kommunens skoler. Mål: Flere ungdomsspillere  

- Kampagnen fortsætter dog uden markedsføring for at begrænse medlemstilgang. 

- KVIK Næstved er kommunens kontakt for skoler der har lyst til at spille bordtennis, som 

en del af idrætsundervisningen. 

 

11)  Evt. 

- Sandpapir-uge i stedet for at være en del af klubmesterskabet. – Frygt for at for mange 

melder fra. Det forsøges derfor at afvikle ifm. doubleturneringen til klubmesterskabet, 

så det ikke giver problemer ift. singleturneringen. 

 


