Nyt fra bestyrelsen – februar 2020

Indlemmelse af U10-12 under Talentcenteret - jf. mail fra
Bergendorff.
Bestyrelsen er stemt for, at U10 – U12 bliver en del af
Talentcenter Sydsjælland med virkning fra 1.7.2020, men der
var ikke taget stilling til brugerbetaling, og hvad medlemmerne
får for brugerbetalingen.
Bestyrelsen og sportschefen drøftede punktet og nåede frem til,
at brugerbetalingen fastsættes til 800 kr./år = 200 kr./kvt.
Brugerbetalingen dækker, at U10 – U12 bliver en del af
Talentcenter Sydsjælland og indeholder en tøjpakke, bestående
af 2 t-shirts, 2 par shorts, 1 sweatshrit og 2 par strømper.
Bestyrelsen imødeser et budget for U10 – U12.
Henvendelse fra Næstved Boldklub om NB’s flytning til
Rolighedsvej 25.
Henvendelsen er tidligere udsendt til bestyrelsen.
Herudover: se diverse mailkorrespondance om emnet.
NB’s direktør deltager i mødet.
Bestyrelsens drøftelse af ovenstående mundede ud i, at vaskeri ikke er
endelig afklaret, at Lørdagsholdet benytter rum 20 om lørdagen til kl.
11.00, at der tages højde for omklædningsrum til piger/kvinder i
kommunens omklædningsbygning, og at NB betaler for evt. NB-vask i
amatørafdelingens vaskeri, at Old Boys og Veteraner klæder om i
kommunens omklædningsbygning ved hjemmekampe.
NB’s direktør uddybede henvendelsen med nedenstående:
NB’s direktør har et ønske om at samle klubben, og det kan ske
ved ovenstående forslag.

Fælles trænerrum i rum 20 for talenttrænerne.
Fælles trænerrum i rum 2 for breddetrænerne.
Omklædningsrummene i klubhuset sættes i stand for NB’s regning.
Det store lokale i kælderen: skabene fjernes, og lokalet benyttes til
styrke- og fysioterapilokale.
(AD efter mødet: er vi sikre på, at skabene er tomme? Hvis der ikke
er, hvad så?
Det nuværende taktikrum benyttes af cheftræner med stab.
Taktikrum flyttes til loungen, Rolighedsvej 18.
Vaskeri er ikke endelig afklaret.
NB vil gerne deltage i indretningen af Cafe Niffen.
Revision af samarbejdsaftale (AD)
Kan i princippet ikke ændres her og nu, da den er uopsigelig i 10
år.
Samarbejdsaftalen er indgået i 2011 og er derfor uopsigelig indtil
2021.
Repræsentanter for Næstved Boldklub og NIF Fodbold har
gennemgået samarbejdsaftalen med henblik på eventuelle
ændringer.
Genforhandlingen bør påbegyndes primo/medio 2020. Der skal
tænkes på teksten i
Præambel: ”A-licens” skal ændres til en tilsvarende betegnelse
som følge af stjernesystemet.
Bilag 2, 2: DBU divisionskort eksisterer ikke mere, og teksten
ændres til ”Fodboldafdelingens bestyrelsesmedlemmer får 1
årskort til hjemmekampe og 1 billet til udekampe”.
Bilag 2, 3: Forældreforeningen er nedlagt. Fodboldvennerne har
overtaget målaktierne.

Teksten ændres til ”NIF’s Fodboldvenner har ret til at arrangere
målaktier på stadion”.
Forslag til ny tillægsaftale (AD)
Forslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem formanden,
næstformanden, sekretæren og NB’s direktør.
Forslaget vedlægges (bilag)
Repræsentanter for Næstved Boldklub og NIF Fodbold har
gennemgået tillægsaftalen med henblik på eventuelle ændringer.
Forslaget blev gennemgået, og de foreslåede rettelser blev
godkendt. Herudover ændres ”1. holdstræner” til ”cheftræner”.
AD blev bemyndiget til at finde en konkret bestemmelse om
tegningsretten.
AD renskriver den reviderede tillægsaftale.
Træner-/ledermøde
Sportsligt Udvalg 051119:
Sportsligt udvalg havde en længere drøftelse af
punktet. Udvalget havde nedenstående
forslag/indspark til fremtidige træner-/ledermøde:
Socialt arrangement inden træner-/ledermødet
Interessant dagsorden
Oplæg fra Head of Coaching
Oplæg fra Talentcenter Sydsjælland
Oplæg fra NB’s ejere
Input fra divisionsspiller
Navneændring til Inspirationsaften for trænere og
ledere
Ingen turneringskampe på mødetidspunktet
Mødepligt for trænere og ledere. Det bør stå i
ansættelseskontrakten, at der er mødepligt.
Oversendes til bestyrelsens stillingtagen.

Bestyrelsen vedtog at afholde træner-/ledermøde tirsdag
den 31-3-2020 kl. 19.45 – 21.15.
Inden træner-/ledermødet er der klubaften fra kl. 16.30 –
19.00.
Dagsorden for Træner-/ledermødet
Velkomst v/formanden
Specifikke formaliteter v/????????
U10 – U12 en del af Talentcenter Sydsjælland fra 1.7
v/Anders Bergendorff
NB’s hjemkomst til NIF Fodbold v/Peter Nielsen
Info om spillestil mm v/Head of coaching Preben
Christensen
Info om Ungdomsbredde v/Kim Jakobsen
Ovenstående er en foreløbig dagsorden, som endelig
godkendes på næste møde.
Nyt fra udvalgene
a. Administrationsudvalget
Vejledning om Rush Files og brug af Rush Files (bilag)
Til efterretning.
Stillingtagen til adgang til shares ud over bestyrelsen og
udvalgsmedlemmer
Bestyrelsen vedtog, at kun bestyrelsesmedlemmer og
udvalgsmedlemmer kan få adgang til shares.
Stillingtagen til, om der skal udsendes en information,
når der er lagt nyt i det enkelte share.
Bestyrelsen vedtog, at der skal udsendes infomail, når
der er lagt nyt i Rush Files.
Referat fra møde den 27.1.2020 (bilag)

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet.
Forslag til ny procedure for indhentning af børneattest
(bilag)
Bestyrelsen godkendte den nye procedure for
indhentning af børneattest.
b. Facilitets- og Klubhusudvalget
Orientering om henvendelse vedr. hjertestartere (hvis
vi når det) – under Facilitetsudvalget, hvor jeg synes, vi
skal overlade til udvalget at behandle henvendelsen
Bestyrelsen vedtog at bibeholde de nuværende
hjertestartere.
Opgaven vedr. hjertestartere varetages fremover af
Facilitets- og Klubhusudvalget.
Maling af loft i Cafe Niffen (se mail af 26.1 fra SO)
Der indhentes yderligere et tilbud fra malerfirma, som er
sponsor i NIF Fodbold.
Referat fra møde den 28.1.2020 (bilag)
Bestyrelsen drøftede specielt
Borde og stole.
Café Niffen ønsker nye stole på borde.
Peter Nielsen havde tidligere i mødet givet udtryk for, at
han kunne skaffe 90 stole til Cafe Niffen kvit og frit.
Bygning
Der skal ryddes op i mellemgangen. Hvem ejer de skabe,
der står der?
NIF Fodbold ejer skabene, og de skal på plads i
mødelokalet ved siden af kontoret.
Mødelokale C er fyldt op med valgplakater, stole m.m.
må det smides ud?
Der må ryddes op. SOO vil gå i gang med det.

I tøjrum er der opbevaret styrketræningsudstyr. Må
dette sælges eller smides ud?
Må ikke sælges eller smides ud p.t.
Ekstra
Hjemmeside skal opdateres – udvalget skal opdateres.
SOO fremsender opdateringer til Medieudvalget (FK)
(KJ) ønsker, at vi søger om at få pavilloner fra tidligere
"indvandre by”.
AD har talt med borgmesteren herom. Borgmesteren
frarådede dette.
FK Sydsjælland har ikke fået pavilloner fra
indvandrerbyen, men har købt og betalt dem iflg.
Formanden for FK Sydsjælland.
c. Materialeudvalget
CW orienterede om, at JOMA nu forhandles i
Profilbutikken.
Sammensætning af fremtidige kollektioner for NIF
Fodbold og Næstved Boldklub
Bestyrelsen vedtog, at der skal nedsættes en
arbejdsgruppe inden for den sportslige sektor (gerne
med damer udefra) til at udarbejde et forslag til den
fremtidige kollektion af NIF Fodbolds sportstøj.
AD beder Sportsligt Udvalg om at finde nogle personer til
en arbejdsgruppe.
d. Medieudvalget
Referat fra møde den 22.1.2020 (bilag)
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet.
Godkendelse af opgavebeskrivelse for Medieudvalget
(bilag)
Bestyrelsen godkendte opgavebeskrivelsen for
Medieudvalget.

e. Sportsligt Udvalg
Referat fra møde den 28.1.2020 (bilag)
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet.
Indbydelse til Forenings- og Fritidskonference lørdag den 18.
april 2020 kl. 09.00 – 18.00. (bilag tidligere udsendt)
Udsendes til alle udvalgsmedlemmer med tilbud om at deltage.
Orientering om delegeretmøde, DBU Sjælland (hvis vi når det)
CW orienterede fra delegeretmødet, som var hurtigt overstået.
Næste møde
Afholdes mandag den 2.3.2020 kl. 18.00.
Eventuelt
JK orienterede om sin deltagelse i spillerudviklingskonferencen den
25.1.2020.
CW deltager i Formands Lounge den 24.3.2020 kl. 18.30 – 20.30
hos Karrebæk IF.
Evt. øvrige deltagere bedes give besked til formanden.
SOO orienterede om deltagelse i DBU’s FIFA-turnering, hvor NIF
Fodbold har mulighed for at tilmelde sig i tre forskellige
kategorier.

