Nyt fra bestyrelsen – januar 2020

Partnerskabsaftale med Næstved Kommune
NIF Fodbold har modtaget partnerskabsaftale fra Næstved Kommune.
Bestyrelsen har vedtaget at indgå samarbejdsaftalen.
Som følge af, at NIF Fodbold har besluttet at indgå en partnerskabsaftale med
Næstved Kommune, skal NIF Fodbold ansætte en rengørings m/k til at varetage
opgaven.
Der optages forhandling med forpagteren om rengøringsopgaven.
Rengøringsaftale og opgavebeskrivelse vedr. rengøring i h.t. samarbejdsaftalen og
rengøring i klubhuset. Bestyrelsen har godkendt rengøringsaftalen og
opgavebeskrivelsen.
Udskiftning af belysning i Cafe Niffen
Bestyrelsen har godkendt udskiftning af belysning i Cafe Niffen.
Ændring af forhandleradresse i forbindelse med JOMA-tøjaftalen.
Godkendt.
Halvårsrapport budget/regnskab.
HF gennemgik halvårsrapporten.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Samtidig vedtog bestyrelsen at
aktivere købet af låsesystemet og afskrive det over en årrække. Denne årrække
afklares senest ved regnskabsafslutningen – der blev talt om 5 år.
Det af kassereren udmeldte resultat pr. 31.12.2019 vil ændre sig som følge af de
beslutninger, bestyrelsen traf på mødet om at aktivere låsesystemet mv. Desuden
kan det tilføjes, at klubbens økonomi i al væsentlighed ser sund og god ud, og at
økonomien i al væsentlighed følger de forventninger, der er opsat i budgettet.

Bestyrelsen vedtog endvidere at oprette et anlægskartotek. HF arbejder videre
hermed.
Sluttelig oplyste HF, at kontingentrestancen pr. 31.12.19 udgjorde ca. 22.000 kr.,
og den likvide beholdning udgør ca. 1 mill. kr.
Træningskompensation
Det fremgår af vejledningen til DBU’s cirkulære om kompensation for træning og
udvikling samt fordeling af solidaritetsbetaling, at DBU altid udbetaler til amatør/moderklubben.
Bestyrelsen drøftede herefter problemstillingen og nåede frem til – med
henvisning til vejledningen om kompensation for træning og udvikling mellem
danske klubber – at kompensationen skal indtægtsføres i NIF Fodbolds regnskab
og skal ikke indgå i talentcentrets regnskab.
Delegeretmøde i DBU Sjælland lørdag den 1. februar 2020, kl. 11.00
I Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted
•
•
•
•

Deltagere fra NIF Fodbold
Evt. stillingtagen til det reviderede regnskab
Evt. stillingtagen til forslag om
5.1 Lovene
5.1.1. Konsekvensrettelse vedr. § 1.1 - Navn og formål
5.1.2. Konsekvensrettelse vedr. § 2.3 – Medlemmer
5.1.3 Konsekvensrettelse vedr. § 5.4 - Bestyrelsen
Fuldmagtserklæring (tilmelding) skal være DBU Sjælland i hænde
senest 20. januar 2020
CW oplyste, at han havde tilmeldt sig.
TM undersøger, om han har mulighed for at deltage.
AD deltager som DBU Sjælland-ambassadør.

Invitation til workshop inden delegeretmødet om

Inden å rets delegeretmøde afholdes workshops, hvor vi efterlyser jeres input på de følgende
tre områ der:
TURNERING Hvordan indretter vi fremtidens turneringer og stævner?
DIALOG Hvordan sikrer vi klubbernes stemme og medbestemmelse?
KLUBUDVIKLING Hvordan skaber vi den bedste udvikling i klubberne?

AD deltager i workshoppen som DBU Sjælland-ambassadør.
Ændring af beslutning om, at træningsplanen skal være udarbejdet og
bekendtgjort senest 1 måned før ikrafttræden.
Sportschefen anmoder om, at fristen fastsættes til 14 dage.
Bestyrelsen ønsker oplyst, hvorfor baneplanen ikke kan være klar senest 1 måned
før ikrafttræden.
TME/AD forespørger Sportsligt Udvalg på mødet den 5.11.2019.
Sportsligt Udvalg 051119:
Sportschefen meddelte, at banetræningsplanen fremover vil være udarbejdet og
offentliggjort 1 måned før ikrafttræden
Bestyrelsen tog sportschefens meddelelse til efterretning.
Pigefodbold
Stillingtagen til kontingent for pigefodbold.
Bestyrelsen har drøftet pigefodbolden med udgangspunkt i din tidligere
fremsendte statusbeskrivelse, som bestyrelsen har fundet meget detaljeret og
fyldestgørende. Der er således udelukkende ros for den udvikling,
pigefodboldprojektet har taget.
Bestyrelsen har i aftes besluttet, at pigerne forbliver kontingentfrie frem til og
med sommerferien. Herefter fastsættes et kontingent, som vil være gældende fra
3. kvartal 2020. Dette for at vise, at vi vil pigefodbolden i Næstved IF Fodbold. Ved
at holde pigerne kontingentfri i opstartsfasen, giver det mulighed for at få
etableret pigerne i klubben hen over foråret og forsommeren.
Bestyrelsen må desværre også meddele, at klubben ikke har hænder til rådighed,
der kan være behjælpelige med at få projektet etableret og ført videre. Det er

derfor nødvendigt, at der findes en person, der er villig til at være tovholder på
projektet, og som vil være bannerfører for, at pigeafdelingen kommer op at stå.
Herunder at få sikret en eller flere, der kan være trænere mv. Denne person har
bestyrelsen ikke kunnet pege på. Bestyrelsen hører derfor gerne fra personer, som
ønsker at påtage sig denne rolle.
Måtte det være ønskeligt, så stiller formanden, samt formanden for sportsligt
udvalg, Peter Nielsen og Næstformanden om muligt gerne op til et møde herom.
Et sådant møde kunne formentlig afstedkomme en løsning, der involverer frivillige
forældre mv., så projektet kan komme godt fra land. Til mødet kunne du tillige
invitere de personemner, som du nævner i statusbeskrivelsen (nuværende
assistenttrænere, Christian Dam, Morten Sørensen og andre, som du har kendskab
til.
Lad bestyrelsen høre nærmere om udviklingen.
Under dette punkt blev det oplyst, at på hjemmesiden under Indmeldelse står
nogle kontingentsatser for piger. Administrationsudvalget undersøger dette
nærmere.
Status for forpagtningskontrakt for Cafe Niffen
Bestyrelsen vedtog, at forpagterkontrakten genforhandles med henblik på
forlængelse. CW og SO er tovholder for genforhandlingen.
Præsentation af hold og spillere på stadion
Forslag fra AD til procedure for præsentation af hold og spillere på stadion
forelægges
Administrationsudvalget vedtog at indstille til bestyrelsen, at forslag til procedure
for præsentation af hold og spillere godkendes.
Bestyrelsen godkendte proceduren.
Sportsligt Udvalg får på næste møde forelagt et punkt om præmisser for
deltagelse i særarrangementer. Når udvalget har behandlet forslaget, vil et
konkret forslag blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.
Nyt fra NIF Hovedforening

Referat fra møde den 11.12.2019
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet.
AD supplerede med, at FK og AD havde tilkendegivet i hovedbestyrelsen, at NIF
Fodbold har forbehold over for et nyt klubhus i hal 1 (den tidligere restaurant),
fordi Rolighedsvej 18 (sponsorloungen) er klubhus for NIF, og at NIF Fodbolds
professionelle afdeling har til huse i Rolighedsvej 18 til en lavere husleje, end hvis
NB var ene om at leje bygningen.
Endvidere, at der afholdes repræsentantskabsmøde den 17.2.2020 kl. 19.30.
Næste møde afholdes den 3.2.2020 kl. 18.00, hvor mødet starter med spisning.

