
Referat bestyrelsesmøde 22. september 2020 hos Jonathan

Til stede: Kim Formand, Michael Jensen, Bjarne Jørgensen og Jonathan Nielsen
Afbud: Stefan Cortz, Mads Jørgensen, Ricky Palm og Brian Jensen

1. Nyt fra formanden  
- Formanden beretter at det ser positivt ud med nye spillere, og at der er flere end 

forventet. Dog svært ved at få dem meldt ind. 

- Turneringen starter op om en uge, og vi tager de forholdsregler der skal til. Borde og 
bolde sprittes af som til træning, som generelt fungerer forholdsvis godt. Nogle seniorer 
kan have svært ved at holde afstand om mandagen, også fordi pladsen er trang. Vi spiller 
kampene, og ser udviklingen an.  

- Jonathan har holdt møde med Philip, som forsøger at skaffe førstehjælpskasse til 
klubben. Hvis ikke dette lykkes, skal vi bruge den i mellemgangen. Philip har bestilt 3 
nøgler mere, som ligger til afhentning nu. Philip vender tilbage på frekvens og omfang 
af rengøring. Jonathan sender kampplaner til Philip, og afhenter nøgler torsdag d. 24/9-
20. Der aftales ligeledes kompensation for ældre- og fritidsklubbens brug af lokalerne.  

2. Økonomi v. Bjarne  
- Der er udsendt seniorkontingent-opkrævninger i start september. Der mangler at blive 

udsendt til de fleste ungdomsspillere, og Kim inddriver disse informationer så Bjarne 
kan sende ud. En enkelt sponsor er udestående fra sidste år.  

3. Spillestedsudvalget v. Jonathan  
- Vi afventer fortsat samme korrespondance som har været aktiv i lang tid. Jonathan følger 

op på dette.

- Ny snak med Næstved Erhverv omkring potentiel ny mulighed sammen med en anden 
ny hal. Jonathan følger op på dette. Kim har en mulighed han forfølger.  

4. Sportslig status v. Jensen  
- Drengeligaholdet kom godt fra start. Ok sportslig succes, stor social succes. 

- De næste 3 stævner er aflyst grundet corona. 

- Træningen mandag og onsdag kører på rigtig højt niveau, trods et højere spillemæssigt 
niveau sidste år. Årsagen ligger delvist i blandingen med senior-spillere. 

- Det udsatte klubmesterskab for sæsonen 2019/2020 afholdt i en reduceret udgave. Det 
fungerede godt med finalebord og Mumbas kiosk inde i hallen, så der – på trods af mere 
plads mellem borde og stole – var plads til at se alle borde. Mesterskabet har fået ros.  

- Seniorlejr den 3/10 for KVIK spillere. Ekstra pladser til BTDK Vækstteam-samarbejde

5. Eventuelt  
- Vi har indgået et samarbejde med BTDKs Vækstteam, og holder fast i at mødes med 

dette team hver 3.-4. måned.  
- Vi har fået muligheden for at byde ind på opbevaring af 12 borde. Bestyrelsen tænker 

over, om dette kan være en mulighed på Kalbyrisskolen, og Jonathan undersøger pris for 
at købe 12 af dem.  

Næste møde er fredag d. 13. november 2020 hos Brian. 


