
Referat generalforsamling KVIK Næstved 10. juni 2020

Sted: Herlufsholmhallens Kursuscenter

Fremmødt: 20

1. Valg af dirigent  

- Generalforsamlingen vælger Mogens Mørkeberg som dirigent.

- Dirigenten beretter at generalforsamlingen er lovligt indmeldt. 

1. Formandens beretning v. Kim Rasmussen  

- Sæsonen har stået i coronaens tegn, som har betyder at vi har misset Mumba Memorial, 
klubmesterskaber osv. Formanden beretter at det tages op til overvejelse om vi skal 
gennemføre disse, når vi ved hvornår/om dette bliver muligt. 

- Coronaen har betydet, at holdenes placering ved spilstop blev fastfrosset, inkl. op- og 
nedrykninger. Vi har oplevet at langt flere hold er rykket op end ned, og det er en tendens der 
nu efterhånden har stået på 4 år i træk. Formanden forklarer dette med den gode 
træningskultur vi har fået opbygget i klubben. 

- Mandagstræningen er fortsat lidt fyldt, og formanden opfordrer til at vi i lidt højere grad får 
involveret alle de nye seniorspillere, og at vi bliver bedre til at udnytte alle åbningstiderne i  
klubben (klubben havde i indeværende sæson åbent om fredagen, modsat tidligere år). 
Formanden opfordrer ligeledes til at komme ud og se hinandens kampe, og fremhæver 
fredagssamlingerne med 4 hold på Kalbyrisskolen, som fortsætter i næste sæson. 

- Der spilles i juni måned med håndsprit og de nye retningslinier. Efter juni lukker 
Herlufsholmhallen, og vi kan ikke anvende lokalerne.

- Formanden takker for den store indsats i løbet af året fra især Jensen, Mathias, Stefan og Brian. 

- Formanden byder også velkommen til Ricki Palm som ny spillende træner og igangsætter i 
klubben, og roser Rickis store og positive energi, som forsøges om sat til klubture, 
træningssamlinger etc. i løbet af den kommende sæson. 

- Klubben har haft 4 ungdomshold, hvilket er en fremgang ift. tidligere år. 

- Formanden fremhæver de mange ungdomstrænere Jesper, Oliver, Peter og Tim, for at give 
vores mange ungdomsspillere mulighed for at få spillet pointstævner etc. 

- Formanden takker sponsorer Møns Bank, Lars Bonnesen Invest, Bygma, Top Tours, Garant, 
Glumsø Tømmeren og Søren Bertelsen, Søren P, Næstved Autocenter, AP El og Manpower, 
BTEX, BJ Regnskab og Rasmussen El.

- Der er lavet og uddelt 70 klubtrøjer i år, hvilket er mere end forventet. Formanden udtrykker 
stor tilfredshed med dette. 



- Klubben har fået 2 nye borde – hvoraf Lars Bonnesen Invest har sponsoreret det ene. Hertil har 
Mogens Mørkeberg malet understellet Mumba-rødt og malet Mumbas navn på bordet, som er 
det første bord vi kommer ind i lokalet. 

- Formanden opfordrer til at vi passer bedre på vores materiale, både under kampe og hyggespil.  
Næstformanden noterer sig dette. 

- Det nye halprojekt afventer afklaring i september 2020, og vi har involveret Næstved Idræts-
Union i samtalen. Både kommunen og unionen er positive overfor projektet, men afventer den 
endelige finansiering af byggeriet, hvilket påvirker vores muligheder. 

- Sportschef Jensen gennemgår retningslinjerne for corona-træning, og meddeler at samtlige 
bander står pænt og afsprittet, og at ikke en eneste bold er gået i stykker på de første par 
spilledage med fuld belægning. Det betyder at vi godt KAN passe bedre på vores ting. 

- Nonbo kommenterer på lyset på bord 3 og 4 når der spillet holdkampe, og bordene er vendt. 
Der kommer mange kommentarer fra modstandere, og lyset er kun lige over halv styrke af 
hvad det skal være (200 lux ud af 350). Formanden lover at arbejde på at forbedre dette.

1. Sportschefens beretning v. Michael Jensen  

- Sportschefens sportslige beretning er vedlagt dette referat separat. 

- Jensen fremhæver det flotte fremmøde på 20 mennesker, hvilket er det næsthøjeste i de sidste 
30 år. 

- Jensen roser Mads Jørgensen for hans store indsats for 1.-holdet som både spiller, holdleder og 
økonomiansvarlig. 

- Jensen roser ligeledes Stefan for hans holdlederrolle på 2.-holdet som spiller og holdleder, samt 
Stefans prioritering af ungdommen som fast bestanddel af holdet.

- Mathias Ringstrømm fremhæves for hans gode arbejde som træner for ungdommen, både i 
daglig træning og ved stævner.

- Jensen fremhæver Brian som ”måske den nye Mumba” socialt, dels for hans rolle i at arrangere 
klubturen til Ribe, som var en stor succes. 

- DBTU inkl. lokalunioner (JBTU, ØBTU etc.) nedlægges, og bliver til BTDK. Det medfører lidt 
regelændringer, som klubben er opmærksom på.

- Jensen nævner at vi skal være lidt bedre til at få gang i seniortræningen igen, hvor fremmødet 
både onsdag og torsdag er faldet en anelse. På ungdomssiden går det rigtig fint, hvor Jesper og 
Kim roses for deres store engagement, både ift. spillere og forældre. Det gør KVIK Næstved til 
den klub, som vi gerne vil have at den er. Ligeledes roses Oliver og Tim for deres nye energi, og 
deres nye kapacitet som trænere. 

- Jensen beretter at klubbens sportslige udvalg har besluttet at trække 1.-divisions-holdet fra 
næste sæson. Mads Jørgensen ønsker at fokusere på karrieren som træner, og derved fjernes 
holdets rygrad og flere af de øvrigt faste spillere på holdet, der havde holdet som primært en 
social ting. Klubben arbejdede efter denne udmelding på en ny holdleder, der i så fald skulle 



samle et nyt hold. Da dette ikke lykkedes, samt det faktum at klubbens ungdomsafdeling ikke 
de næste par år umiddelbart ser ud til at kunne levere 4 spillere med 1.-divisions-kvalitet, 
valgte det sportslige udvalg at trække holdet og dermed spare udgifter i omegnen af kr. 
20.000,- i næste sæson.  

- Næste sæson ligger klubbens førstehold i Danmarksserien (det gamle Østserie), da et af vores 
Serie 1-hold rykkede op (Stefans hold). Vi får ligeledes et Drengeliga-hold (det gamle 
Drengedivision) og en række ungdomshold. 

1. Regnskab og næste års budget v. Kasserer Bjarne Jørgensen  

- Regnskabet er vedlagt referatet

- Regnskabet viser et resultat for året på kr. 49.448,- og en kassebeholdning på kr. 140.834 ved 
udgangen af april 2020. Der er efterfølgende kommet ca. kr. 12.000,- yderligere ind fra 
tilgodehavender.

- Kassereren fremhæver sponsorer der har betalt kr. 10.000,- eller mere: Møns Bank, Glumsø 
Tømmeren, Malermester Hans Larsen, Lars Bonnesen Invest, Farvemessen og Næstved 
Gardiner.

- Der blev fra generalforsamlingen spurgt til formålet med at akkumulere penge, hvortil  
formanden svarede at fomålet var at stille os selv bedst muligt ift. vores hal-projekt. Lykkes hal-
projektet ikke, vil midlerne i stedet kunne bruges på andre ting som forbedringer i nuværende 
lokaler, hvor dette ikke udføres af lokaleejeren, eller til udskiftning af inventar.  

1. Indkomne forslag  

- Dirigenten beretter at der ikke er indkomne forslag

1. Valg til bestyrelsen  

- Kim Rasmusen, Brian Jensen og Jonathan Nielsen er på valg, alle for 2 år. Alle ønsker genvalg. 
Suppleanter sidder kun for 1-årige perioder, og er derfor på valg ved hver generalforsamling. 
Her ønsker Stefan Cortz (eneste suppleant) også genvalg.

- Kim Rasmussen genvælges til bestyrelsen

- Brian Jensen genvælges til bestyrelsen

- Jonathan Nielsen genvælges til bestyrelsen 

- Stefan genvælges som suppleant for 1 år

- Ricki Palm vælges som ny suppleant for 1 år



1. Evt.   

- Indkomne forslag – Der er ingen indkomne forslag

- Grundet corona-situationen er der strenge regler for træning, hvor der kun må være 8 spillere i 
træningslokalet ad gangen. Derfor arbejde Thomas Webmaster på et bookingsystem for 
seniorer, så det vil være muligt at booke tider ved bordene. Dette vil blive kommunikeret ud 
igennem hjemmesiden når det er klar. 

- Alle opfordres til at anvende hjemmesiden, som indeholder næsten al relevant information, og 
som dagligt læses af rigtig mange: Alene nyheden om generalforsamlingen havde 350 visninger. 
Thomas Webmaster fremhæves for sit store arbejde med hjemmesiden.  

- Årets Leder:

Michael Jensen kåres som Årets Leder i sæsonen 2019/2020, og modtager pokalen for i alt 4. 
gang – første gang i 1990. Jensens store tilstedeværelse da vi mistede Mumba, samt det 
arbejde Jensen har lagt i at overtage en myriade af opgaver, forpligtelser og ansvar i denne 
sæson fremhæves. 
Ligeledes har Jensen formået at tilpasse sig til en større bestyrelse, med et større behov for 
gennemsigtighed og ting på papir end i 90’erne, og dette nyder hele bestyrelsen og klubben 
godt af. Jensens håndtering af træningsplaner, kontrakter, sportslige målsætninger, træning i  
klubbens dagligdag og fortsatte involvering i ungdommen gør KVIK Næstved til en bedre, 
stærkere og langt mere organiseret klub, og bestyrelsen har enstemmigt valgt at fremhæve 
Jensen som Årets Leder. 


