
Referat bestyrelsesmøde KVIK Næstved 

Tid og sted: Klublokalet, tirsdag den 27. april 2021, kl. 19:15

Deltagere: Kim Rasmussen, Brian Jensen, Michael Jensen (referent) og Bjarne Jørgensen

Afbud: Mads Jørgensen, Jonathan Nielsen og de to supplanter, Stefan Cortz og Ricky Palm

1. Nyt fra formanden v. Kim

Formanden bød velkommen til vores første fysiske bestyrelsesmøde, siden 27/11-20. Der 
har været enkelte telefonmøder i den nedlukkede coronaperiode.

Glædelig at ungdommen er kommet i gang med at træne igen. Der er endda kommet 10 
nye ungdomsmedlemmer, da træningen startede op igen.

En anden positiv ting, var en ny sponsor var tilknyttet vores netværk, kunne formanden 
fortælle.

2. Økonomi

Bjarne fremlagde regnskabet her få dage før afslutningen af regnskabsåret. Det ser meget 
fint ud. Vi kommer ud med et pænt overskud.

Kassereren mangler lige et par enkelte posteringer inden det afsluttets og fremlægges for 
revisorene.

Budgettet for den kommende sæson blev diskuteret og det er klar til at blive fremlagt en 
generalforsamling.

Et sæt nye regler fra banken blev gennemgået og bestyrelsen orienteret. Bjarne orienterer 
de bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog på mødet.

3. Træning 

Ungdommen er kommet godt i gang, efter den 4 måneders lange nedlukning. Nu skal 
seniorene også i gang, med træningsstart, den 6. maj.

Der vil blive udarbejdet et bookingsystem, hvor man booker en træningstid via 
hjemmesiden. Alle senior skal fremvise et gyldigt coronapas, inden træning. Det er 
trænerne og klubbens ledelse, der har dette ansvar. Bestyrelsen blev enige om, at vælge 
ledere på de enkelte træningshold til, at tjekke coronapas.

Det er Kim Rasmussen, der bestiller lys i bordtennislokalet.

4. Generalforsamling

Skal efter klubloven afholdes den 3. onsdag i maj. Men det blev besluttet at rykke datoen 
til uge 21, da vi efter de nye coronaregler, kan deltage flere. Den nye dato er derfor, 
Tirsdag den 25. maj 2021, kl. 19.00 i kursuscenteret. 
Kim booker mødelokale.

Vi snakkede om en fremtidig sammensætning af bestyrelsen. Der er medlemmer,der har 
henvendt sig og ønsker at træde ind i bestyrelsen, samt et enkelt medlem, der ønsker at 
udtræde, så vi prøver at lægge en kabale for et stærkt team til de kommende år.  

Michael Jensen laver en indbydelse til hjemmesiden og Bjarne mailer rundt til medlemmer 
ifølge klublovene.


