
Referat KVIK Næstved generalforsamling 18. maj 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Mogens Mørkeberg valgt til dirigent. 

Dirigenten starter med at konstatere at generalforsamlingen er lovmæssigt indvarslet. 

 

2. Beretninger fra formand, samt Turnerings- og Spilleudvalget 

Formanden: 

- Formanden beretter om faldende tilslutning på ungdomssiden – et nyt problem for klubben 

- Formanden ønsker bedre træning til ungdommen, og beretter at bestyrelsen har forsøgt at finde en 

løsning, foreløbig uden noget konkret 

- Der ønsker at klubben bliver bedre til at afvikle lejre end i indeværende sæson, hvor der kun er 

afholdt hhv. én senior- og én ungdoms-lejr i løbet af sæsonen 

- Der ønskes at vi udvikler ungdomsspillere til trænere, så vi sikrer næste generation i alle led i 

klubben 

- En enkelt klubtur afholdt (Odense) – god blanding af senior og ungdom med god stemning og fin 

klub-ånd: Opfordring til at flere deltager på klubture fremover 

- Mumba Cup afholdt – til stor glæde for både deltagende medlemmer, udefrakommende og 

klubben 

- Klubmesterskab afholdt – men med for få ungdomsspillere. Det overvejes at placere 

klubmesterskabet tidligere på sæsonen.  

- Tak til Jensen, Mini-Jensen og Brian m. familie for deres indsats ved både arrangementer og 

hverdag 

- Ny klubtrøje, så vi er på første år af disse – har fået meget ros. Sponsorer er glade. 

- Generel opfordring til at byde lidt mere ind på diverse opgaver; Arrangementer, passe grillen, 

handle ind til sandwiches evt., så de samme ikke står der hver gang. Men stor tak til de der løfter 

for os alle sammen.  

- Tak til bestyrelsen for deres arbejde, vores revisorer samt de to revisorer.  

Kommentarer til formandens beretning: 

- Kommentar til formanden: Der ønskes tydeligere kommunikation i god tid om behov for hjælp til 

arrangementer, så det kan nås at planlægges ind.  

 

- Opfordring til alle medlemmer om at give en hånd med dagligdags-tingene såsom rengøring, tage 

flasker med ned, rydde væk efter portvin, lave en toast osv.  

 

- Det kommenteres at der ønskes en generel gennemgang af forhold når der tiltræder ny Centerchef, 

der bl.a. skal ordne at lyset går ud hvis der kun spilles på bord 2. 

 

 

 



Sportschefen: 

- Der har været ganske få stævner, og der er generelt meget lidt at berette om.  

- Klubtur til OB 

- Der kommer en del stævner i maj og juni  

- Førsteholdet blev trukket, hvilket klubben var ærgerlig over.  

- Klubbens nye 2.-hold i Serie 2 er rykket i Serie 1, så klubben nu har to hold i Serie 1. Der ønsker 

mere fokus på et decideret førstehold med en evt. spillende træner, så ungdommen prioriteres 

- Nicolai og Mark har gjort en flot indsats på 1.-holdet, og er blevet hhv. 1 og 2 til årets 

Klubmesterskab, og er blevet hhv. Årets Spiller og Årets Kammerat.  

- Forrige sæsons slutspil i Drengedivisionen blev afholdt i indeværende sæson, hvor KVIK Næstved 

deltog og tabte knebent til Amager i kvartfinalen.  

- Dette hold med tilgang af Mark spillede Juniordivision, og bar sæsonen igennem på godt 

kammeratskab, god tilgang og sportsligt godkendte resultater. Holdet slutter på en 4.-plads. 

- Årets mest opløftende hold har været klubbens Drenge D-hold. Holdet får tilgang af en tidligere 

spiller i opstarten af sæsonen, hvilket både humørmæssigt og resultatmæssigt løfter holdet, som 

ender med at vinde rækken på en stor slutspurt, efter en noget lavere placering midtvejs i 

sæsonen.   

- Generelt stor tak til forældre til alle spillere, som har været flittige til at køre og hjælpe til.  

- Klubben har landet en ØM-sølvmedalje i Junior Double 

- Træningen mangler et nøk i år på de nye ungdomsspillere, hvilket også er kulmineret i en meget lav 

tilslutning til Klubmesterskabet. Der udtrykkes bekymring for denne udvikling, som bestyrelsen skal 

tage hånd om, enten ved videre uddannelse af trænere eller anden vis. 

- Seniorspillere er flinke til at træne med den bedste ungdom, men alt under ungdom elite fungerer 

utilfredsstillende på trænersiden.  

Kommentarer til Sportschefens beretning: 

- Diskussion om hvad der er årsagen til ungdommens manglende tilslutning. Corona mens at have 

haft en negativ effekt. Bat-kampagnen, som tidligere har været mere markedsført og populært, 

efterlyses som løsning på problemet.  

- Det efterlyses at vi markedsfører klubben i skolens idrætstimer for de mindste klasser. Bestyrelsen 

er ansvarlig for at løfte initiativer i denne retning. 

- Det foreslås at lave en pulje af mennesker, som bestyrelsen kan trække på, som gerne vil lave et 

stykke arbejde.  

Seniorholdene v. Bimme 

- Mandagstræningen fungerer – torsdagen er faldet sammen  

- Bimme til skriver Coronaen en stor andel af nedgangen, samt nedlukningen af den faste 

torsdagstræning 

- Positive resultater for seniorholdene, og har generelt klaret sig mere end tilfredsstillende 

- Klubben har mange fine Serie 2-spillere, men mangler måske vindende Serie 1-spillere 

- Bimme ærgrer sig over manglende tilslutning til holdene, og at man prioriterer kampene højere 

- Veteran-holdet har spillet i A-rækken, og endte med at vinde rækken.  

- Regelændring for at skifte hold er – igen – lavet om, hvilket har givet problemer i denne sæson. Der 

har vi lavet fejl i år, og indkalder derfor til møde i starten af nye sæson for at imødekomme dette. 

 



3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

- Kassereren beretter om et godt regnskabsår med et overskud på ca. kr. 41.000,-. Det er meget flot i 

et trøje-år, og betyder at vi lægger til opsparingen. Aktiver i alt er kr. 328.948,- Et stort udsving ift. 

sidste år er huslejen, som er væsentligt højere i år, da vi havde mange lukkede måneder i sidste 

sæson. 

- Regnskabet er godkendt og underskrevet af klubbens to revisorer.   

- Regnskabet er vedhæftet dette referat. 

 

Kommentarer til regnskabet:  

- Der tales om årsagerne til at vi akkumulerer penge på kontoen, og der angives årsager som 

besparelse på førsteholds-trup, samt en professionalisering af sponsor-arbejdet igennem de sidste 

6-7 år.   

 

4. Indkomne forslag 

- Der er ikke indkommet forslag 

 

5. Valg af bestyrelse  

 

På valg er følgende 

Formand, Kim Rasmussen (modtager genvalg) 

Medlem, Brian Jensen (modtager genvalg) 

Medlem, Jonathan Vincentz (modtager ikke genvalg) 

Suppleant: 2 ledige pladser 

Revisorer på valg, (modtager genvalg) 

 

- Kim genvælges som formand med bifald 

- Brian genvælges som medlem med bifald 

- Jonathan takkes for sit engagement med bifald.  

 

- Det vedtages at Søren Langhorn besætter den ledige plads i bestyrelsen som 2-årigt medlem.  

 

- Det vedtages at Steen Hadsbjerg tiltræder den ledige plads i bestyrelsen som 1-årig suppleant.  

 

- Det efterlader én åben plads som suppleant, som kan besættes ved bestyrelsesmøder i løbet af 

sæsonen. 

 

- Revisorer Bo Nielsen og Steen Nedergaard genvælges for en 1-årig periode. 

 

 

 

 



6. Uddeling af lederpokal 

- Jensen uddeler Årets Lederpokal til en meget aktiv personlighed i klubben, på tværs af ungdom, 

senior, elite, sponsorarbejdet, drift af klubben og meget mere. Brian Jensen ankom til klubben som 

forældre, er er blevet hele klubbens altmuligmand, som ofte er at finde i klubben 5 dage om ugen. 

Brian har vundet Årets Leder-pokal tidligere, men fortjener den igen i denne sæson. 

Generalforsamlingen bifalder beslutningen og Brian for hans store arbejde.     

 

7. Evt. 

 

- Torsdagstræning: Kan man lave en organiseret torsdags-træning med 1 eller 2 faste trænere (som 

tidligere), evt. ved brug af opsparede midler? Formanden svarer, at der i løbet af sæsonen er taget 

forskellige initiativer til dette, men uden held. Bestyrelsen er som udgangspunkt interesseret i 

dette, og indstillet på at anvende midler til dette, men også bevidst om problematikken i at 

anvende midler på én træner, men ikke på de andre som frivilligt har lagt interessetimer de sidste 

mange år. Bestyrelsen er bevidst om problematikken, og forpligter sig til at arbejde for en løsning. 

Emnet diskuteres videre på Sommermødet. 

 

- Fredags-samlinger på Kalbyrisskolen ønskes tilbage igen, som det har været forsøgt tidligere 

sæsoner, men ikke været muligt fra forbundets side i indeværende sæson. Det besluttes at 

bestyrelsen følger op på dette, da det er et bredt ønske i klubben at genoptage disse. 

 

- Jensen meddeler, at han på nuværende tidspunkt ikke ønsker genvalg når han er på valg til 

bestyrelsen i 2023.  

 

 

Referat skrevet af Jonathan Nielsen 


