
KVIK Næstved bestyrelsesmøde, Tirsdag den 2/11-2021

Mødereferat:

Deltagere: 
Kim Rasmussen (formand), Bjarne Jørgensen, Brian Jensen, Michael Priess, Michael Jensen.

1: Nyt fra Formanden

– Har afholdt et møde med den nye formand fra HG. Et positivt møde, hvor mange områder, både 
problemer og positive blev drøftet.  Den nye HG formand, har også set vore klublokaler.

– Ikke tilfredshed med resultaterne i opstarten på turneringskampene. Formanden ligeledes 
skuffet over at Østserien, måtte trækkes ud af turneringen i sidste øjeblik. Tilfredshed med at 
flere ungdomsspillere, er med på seniorhold, det er godt for fremtiden.

– Ny sponsor er på plads med underskrevet aftale

2: Økonomi

– Bjarne Jørgensen beretter om en sund og god økonomi i klubben. Der er udsendt faktura til 
Erhvervskunder

– Kontingent opkrævning er udsendt til medlemmer.

3: Træning

– Talenttræningen fungerer rigtig godt, dog er vi sårbare, når der er afbud fra trænerne. Spillerne 
skal være bedre til selvtræning og vi skal have mere hjælp fra seniorspillerne. Der er plads til 
flere seniorspillere i talent- og A-træningen. De serie 1 og 2 spillere, der ønsker mere træning er 
velkomne.

– Der er et stort ønske om mere seniortræning af de mange nye spillere, der er i klubben. Brian og 
Kim udtænker en plan. Jontahan, Mathias og Jensen vil afholde træningslejr for seniorspillere.

– Der er kommet flere nye ungdomsspillere, men der er plads til flere. Vi kontakter flere skoler, 
end dem vi allerede samarbejder med. Vi vil gerne ophænge plakater på skolerne. Michael 
Priess kontakter skoler og hjælp hos Bordtennis Danmark.

4: Mødekalender

– De næste to møder, er den 11/1-22, hos Michael Priess og 8/3-22, hos Brian. Julefrokost for 
bestyrelsen, ledere og trænere, er den 29/1-22 hos Formanden.

5: Evt

– Brian er i fuld gang med planlægningen af klubtur. Medlmmer orienteres via hjemmesiden og 
mail.

– Vi har afholdt et par træninger i samarbejde med Lille Næstved skole, som har haft bordtennis 
på skemaet i idrætstimerne.


