
Referat fra bestyrelsesmøde den 21-06-22 hos Brian Jensen.

Deltagere: Kim Rasmussen, Michael Priess, Søren Langhorn, Michael Jensen og Brian Jensen

Efter generalforsamlingen, skulle bestyrelsen fordele de nye poster og her blev Søren Langhorn valgt til
ny sekretær og Michael Preiss valgt som ny næstformand.

Nyt fra formanden:

Klubben har modtaget to regninger fra kommunen - fakturaer uden specifikation. 
Kim kontakter Bjarne, som undersøger, hvad der er op og ned.

Generalforsamling og ristede pølser er en god kombi. Godt 20 medlemmer mødte op, så bestyrelsen 
besluttede at gøre Brians pølsevogn til en tradition.

Ungdommen siver fra Kvik Næstved og mange andre klubber i øvrigt. Efter COVID-19 er 
ungdomsafdelingen voldsomt decimeret. Bestyrelsen vil sætte problemet under lup - og vil lave en ny 
træningsplan.

Vækstteam Danmark planlægger en træningssamling for ungdom. Kvik Næstved er blevet bedt om at 
stå for arrangementet lørdag den 10. september. To samlinger følger i Holbæk og Roskilde.

Bordtennis Danmark har spurgt, om Kvik Næstved vil stå som arrangør af ØM senior og ungdom i 
Arenaen. Men har vi ressourcerne til at gennemføre det?

Bestyrelsen siger ja under forudsætning af, at unionen selv står for bemanding af dommerbord. 
Kim kontakter Bordtennis Danmark.

I givet fald skal det foregå i Arenaen. Udgiften bliver 20.000 kr., og det er afgørende, om Næstved 
Kommune vil dække 80 procent. Vi spørger Bimme, om han vil tage kontakten til kommunen.

Brian Jensen havde punkter til diskussion:

Brian foreslår, at klubben fremover yder tilskud til den årlige klubtur. Sådan at hvert medlems 
egenbetaling højst bliver 800-1000 kr. Brian udarbejder budget.

Vores klublokale trænger - mildest talt - til en renovering. Der er brug for maling, reparation af plader, 
bedre lys og utætheder i taget skal repareres.

Og er det ikke muligt at montere vandhane med afløb?

Det nye foreningsbaserede fitness-center har givet medlemmerne en brik, så de kan komme og gå, stort 
set som de lyster. Samme ordning til Kvik-medlemmer, tak!

Brian og en anden fra bestyrelsen kontakter HG’s nye bestyrelsesformand.

Mødekalender for sæsonen blev udarbejdet. Kommende bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 13. september, kl. 19.15 hos Langhorn. 
Onsdag den 9. november, kl. 19.15 hos Priess.
Torsdag den 12. januar 2023, kl. 19.30 hos Bjarne.
Torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.15 hos Brian.
Onsdag den 10. maj 2023, 19.15 i klubben.

Referat ved Langhorn.


