
Agenda bestyrelsesmøde KVIK Næstved, onsdag d. 07. august 2019 kl. 19:15

Lokation: I Klublokalet
Deltagere: Kim Rasmussen, Brian Jensen, Stefan Cortz, Jonathan Nielsen, Michael Jensen
Afbud: Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen

1) Nyt fra formanden v. Kim  
- Sommerferien er afholdt med et par nye tilmeldinger. 
- Prostatakræft-foreningen kommer 6 tirsdage (formiddage) i nærmeste fremtid. Thomas 

udarbejder skriv til avisen ang. dette. Kim opsætter nøgleboks til formålet.
- Mødedatoer, som blev besluttet på sommermødet, skal genbesøges når vi har 

spilleplanen, fordi der er ændret på træningsplanen efter datoerne er fastsat. 
- Kim bestiller lys i denne uge, så der er lys fra mandag d. 12. august 2019.

2) Økonomi  
- Generelt v. Bjarne (fraværende) Kim beretter om dette punkt
- Kim beretter om et par enkelte posteringer og udbetalinger, ellers er der ikke sket meget 

hen over sommeren.  

3) Spillestedsudvalget v. Jonathan  
- Næstved kommune har møde i august, hvor problemstillingen muligvis er på agendaen. 

Kommunen har bedt os vente med at mødes til efter dette møde. Spillestedsudvalget 
følger op på sagen hurtigst muligt efter dette møde.
 

4) Sponsorudvalget v. Kim  
a. Klubtrøjer  

- Kim beretter om flere nye sponsorer i støbeskeen, og er meget fortrøstningsfuld frem 
mod den kommende sæson. 

- Sponsorudvalget lægger op til selvbetaling på kr. 150,- på trøjer, og at der ikke indkøbes 
shorts, men spilles i de samme som de sidste 2 sæsoner. Spillere kan selv bestille shorts 
imod fuld betaling, hvis de har behov herfor. Træningsdragt kan også tilkøbes. Dette er 
godkendt af bestyrelsen.

- Det besluttes at klubben stiller krav til samtlige hold-registrerede spillere om at opstille i 
den nye klubtrøje.

- Der er indhentet tilsagn på sponsorater på kr. 37.000,- indtil videre, og udgifterne til tøj 
er lavere end for 2 år siden. 

- Der arbejdes ligeledes på at skaffe 10 træningssæt påtrykt ”Træner” bagpå med KVIK 
Næstved-logo foran fra BTEX. 

- Sponsorudvalget har udarbejdet skriftlige aftaler med en række sponsorer, og arbejder på 
at få flere på. 

- Bestilling af trøjer sker via hjemmesiden på www.kviknaestved.dk op til turneringsstart. 

5) Træningshold  

- Træningsplanen fra sommermødet fastholdes. 
- Der arbejdes fortsat på at løse udfordringen med ungdomstrænere, og to navngivne 

muligheder er i spil. Jensen forestår kontakten til disse. 

6) Evt.  
- Næste møde afholdes 25. september 2019 hos Brian. 

http://www.kviknaestved.dk/

