
Referat bestyrelsesmøde KVIK Næstved, tirsdag d. 15. januar 2020 kl. 19:15

Lokation: Hos Bjarne

Deltagere: Kim Formand, Brian Jensen, Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen, Jonathan Nielsen

Afbud: Stefan Cortz, Michael Jensen.

1) Nyt fra formanden v. Kim

- Mødekalenderen har slået knuder. Det aftales at næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 4/3-20 
kl. 19:15 hos Kim, og næste igen er d. 22/4-20 kl. 19:15 hos Jensen. Datoen for sommermødet 
fastsættes på næste møde.

- Et bord er solgt og afhentet, og vi har fået 2 nye borde, hvoraf det ene er malet rødt efter 
sponsorens ønske, til minde om Mumba. 

- Klubturen til Ribe var en stor succes. Dog bringes det op, hvorvidt det er det rigtige stævne til 
en klubtur, fordi det er for stort. Folk spiller fra kl. 8 til kl. 23, og det sociale udebliver lidt, fordi 
folk er spredt ud i 5 haller og store tidsrum. Det aftales at tage emnet op på Sommermødet. 

1) Økonomi – inkl. model til opkrævninger ifm. stævner 

- Der ønskes tjekket op på, om der er blevet søgt støtte til trænerkursus fra kommunen.

- Så vidt vides bør alle regninger være betalt på nuværende tidspunkt. 

- Mads bringer op, at vi skal forventningsafstemme ift. økonomien i førsteholdet, fordi budgettet
ikke holder, hvis vi spiller hele sæsonen med det faste hold. Det aftales at anvende spillere fra 
andetholdet på 2. division så vidt muligt, hvilket bør være muligt. 

- Brian fremlægger regnskab for Ribe som gennemgås, og afleveres til kassereren.  

 

1) Spillestedsudvalget v. Jonathan

- Spillestedsudvalget beretter at Næstved Kommune har modtaget klubbens forslag positivt, og 
at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler at de aktivt vil arbejde for at planerne kan godkendes. 
De afventer byggepris for den nye svømmehal, som vores projekt er udset til at blive placeres 
ved på Stenlængeområdet, for at se om budgettet holder. 

Dette afklares i september 2020. Udvalget kontakter kommunen med formålet at opnå en ikke-
bindende forhåndserklæring, som vi kan bruge til at begynde at søge midler med ved diverse 
fonde, puljer etc. 
Dog er klubben klar over, at kommunen stadig kan sige nej, men vi ønsker at stille os bedst 
muligt ved beslutningsdatoen, og agter ikke at spilde 9 måneder, i det tilfælde at vi får et ja til 
hhv. byggegrund og tilskud i september 2020. 



1) Sportslig orientering 

- Punktet udgår i Jensens fravær. 1.-holdet er gennemgået af Mads Jørgensen.  

1) Mumba Memorial + sponsordag

- Stefan har lavet et godt oplæg til turneringen, og tilmeldingerne er begyndt. Turneringen 
afholdes 14. marts 2020.

- Der gennemføres portvinssmagning og  sponsorerer inviteres. 

Næste møde afholdes tirsdag d. 3/3-20 kl. 19:30 hos Stefan.

 


