
Referat bestyrelsesmøde KVIK Næstved 

Lokation: I Klublokalet

Tidspunkt: Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19:15

Deltagere: Kim Rasmussen, Formand, Brian Jensen, Stefan Cortz, 
Michael Jensen, Ricky Palm, Jonathan Nielsen

Afbud: Bjarne Jørgensen, Mads Jørgensen

1. Nyt fra formanden v. Kim

a) Opstart af sæsonen – Hvordan overholder vi Corona-krav mv.

Det aftales at vi åbner 6 borde, og stadig overholder kravene til corona. Hallen  
har åbnet for at vi igen kan gå i bad, og ellers er klubbens forholdsregler fortsat  
gældende. Ingen ophold i træningslokalet, og træneren aftørrer alle borde før og  
efter træning. 

Booking ophører efter næste uge, hvor der allerede er bookinger. Drop ins er  
ligeledes velkomne her, men ikke garanteret en plads. Efter næste uge er der  
kun drop in som i de tidligere sæsoner. 

b) Stævner i form af Klubmesterskab og Mumba Memorial

Hvis det lader sig gøre af omstændighederne, afholdes Klubmesterskab 19. eller  
26. september. Jensen beslutter dato og om det praktisk lader sig gøre ift.  
omstændighederne. 

2. Økonomi

a) Er der styr på manglende betalinger fra sidste år? – Er der brug 
for hjælp til inddrivelse?

Det aftales at Stefan tager fat i Bjarne for at løse akutte udeståender indenfor  
den næste uge, og at Kim derefter overtager denne opgave.

Det aftales at senior-kontingenter skal udsendes senest 1. september 2020.  
Disse skal betales indenfor 2 uger, ellers udsendes rykkere.



b) Hvordan sikrer vi opkrævning af kontingent og licens på 
samme tid (inden første kamp)? 

Det aftales at Stefan og Jonathan udarbejder et oplæg til nyt system til hhv.  
inddrivelse af kontingent og rykkere. Bestyrelsen tager stilling til dette, og  
godkendes forslaget, tages det i anvendelse. Hvis ikke, anvendes normal  
fremgangsmåde. 

3.   Spillestedsudvalget v. Jonathan  

Kommunen er rykket for hensigtserklæring, og er nu bedt om et møde i start  
september med ny agenda: At få positioneret KVIK Næstved ift. den afklaring der  
kommer i september ang. svømmehallen. Der afventes respons på dette. 

Kim planlægger at deltage i NIUs (Næstved Idræts Union) generalforsamling, og  
arbejde videre for deres skriftlige støtte til at vi kan tage støtten med videre til  
næste sted.

4. Sponsorudvalget v. Kim

Ricki bestiller træningsdragt på hjemmesiden, og Brian bestiller. 

Brian bestiller 10 høje bander til Kalbyrisskolen. 

Brian kontakter sponsorer der kun har 1-årige aftaler for gentegning.

5. Træningshold

a) Hjælp til Ricky om torsdagen

Det aftales, grundet Tims flytning til Aalborg, at Peter overtager et hold fra 17-18,  
og at Ricki tager holdet 18-19. Dermed ændres planen ift. sommermødet, og et  
nyt hold oprettes. 


