Nyt fra bestyrelsen – marts 2020
Næstformand Thomas Melgaard og bestyrelsesmedlem Flemming Kolacinski havde inden
bestyrelsesmødet den 2.3.2020 meddelt, at de ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Der blev derfor optaget nyt punkt på dagsordenen om erstatning for disse medlemmer.

Bestyrelsessuppleanter er Lisbeth Krøyer og Kristian Frømsdorf. Der rettes
henvendelse til dem for at høre, om de vil indtræde i bestyrelsen.
Herudover bragte formanden Jakob Vissing i spil som emne til bestyrelsen.
SOO bragte Emil Larsen i spil som emne.
AD gjorde opmærksom, at for ham er det vigtigt, at vi finder en person, som
kan og vil udføre de opgaver, som FK har haft ansvaret for.
Herudover:
Thomas Melgaard udtræder af
Bestyrelsen som næstformand,
Sportsligt Udvalg, og der indsættes ingen anden person,
Koordinationsgruppen, hvor NIF Fodbold fremover repræsenteres af CW og
AD.
Flemming Kolacinski udtræder af
Bestyrelsen
Medieudvalget, hvor han var formand. Der skal findes en erstatning.
NIF’s hovedbestyrelse. JK blev valg som ny repræsentant for NIF Fodbold i
hovedbestyrelsen.
På næste bestyrelsesmøde (6.4) fastsættes tidspunkt for ekstraordinær
generalforsamling.
Efter generalforsamlingen vælges ny næstformand.
Status i Talentcenter Sydsjælland og U10 – U12.

Talentchefen er tilsagt til mødet kl. 18.30.
Talentchefen orienterede om
- Licensansøgning efter stjernesystemet (1-5 stjerner)
- NIF Fodbold har p.t. 2 stjerner
- Mål at være den bedste klub på Sjælland efter de superligaklubberne på
Sjælland
- U10 – U12 med i talentcentret fra 1.7.2020
- Trænerbesætning på plads
- Cheftræneren er cheftræner for hele årgangen – ikke kun et enkelt hold
- Martin Vestergaard fratræder som cheftræner for at blive
børneudviklingstræner
- Bedre struktur i træningen for U10 – U12
- Yderligere yngre årgange med i talentcentret på sigt
Økonomi for U10 – U12 skal ikke medtages i talentcentrets økonomi.
Endvidere blev tillægsaftalen underskrevet.
Træner-/ledermøde
Træner-/ledermødet afholdes mandag den 23.3.2020 kl. 19.45 –
21.15.
(Efter mødet: Afbud fra AD på grund af andre gøremål.)
Dagsordenen blev godkendt:
Velkomst v/formanden
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
Klubaftenen afholdes i Profilbutikken den 11.3.2020 kl. 16.30 –
19.30.
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Nyt fra formanden
Opfølgning på møde vedrørende mulighed for salg af lodsedler (møde
den 24. februar 2020 klokken 17.00). Hvad gør vi – eller gør vi ikke? (CW)
(bilag)
CW orienterede om henvendelsen.
Det medsendte notat havde følgende indhold:
Udsagn noteret fra præsentationen og drøftelsen:

Projektet endnu ikke sat i gang – afventer 2 testperioder
Ingen økonomisk risiko for NIF Fodbold
Lodder a 100 kr. og 200 kr.
Begge muligheder bør være på samme lod
Lodderne forsynes også med vores logo
Lodderne kan afleveres hos ”alle og enhver”. Loddet bliver først aktivt,
når stregkoden aktiveres, hvorefter man via Mobile Pay betaler for sit
lod.
Måske mulighed for at afhente lodder i klubhuset
Husstandsomdeling
Store parkeringspladser, hvor loddet kan sættes under vinduesviskeren
Ved hjemmekampe – dels divisionsholdets og dels når NIF Fodbold har
hjemmekampe
Der vil være 10 trækninger om året. Hovedpræmien er 1 mill. kr.
Markedsføring ved hver trækning
Annoncering i avisen/Ugeavisen
Annoncering på vores hjemmeside og facebookside
Hvad er succeskriteriet for Kræftens Bekæmpelse
NIF Fodbold får 25 % af salgsindtægten
Plan for udlevering – hvem, hvor og hvornår – skal udarbejdes af NIF
Fodbold
Bestyrelsen vedtog at indgå i lotterikonceptet.
Klubaften i Profil Butikken. Dato, kommunikation herom mv. (CW)
Klubaften afholdes 11-3-2020 kl. 16.30 – 19.30 i Profilbutikken.
Status for rengøringsaftale (AD)
CW oplyste, at han endnu ikke havde nået at udarbejde en formel
rengøringsaftale. Indholdet i aftalen skal endelig afklares, herunder hvem
der indgås aftale med.
Pigefodbold (AD)
Formanden foreslog og fik tilslutning til, at henvendelsen fra Tina
oversendes til Sportsligt Udvalg med henblik på at indkalde Tina til møde.

Oplæg til drøftelse af retningslinjer for sanktioner, når en tildelt træningstid
ikke benyttes og ikke er afbooket på kontoret. (bilag)
Bestyrelsen drøftede oplægget, som havde nedenstående indhold:

Konklusionen på drøftelsen blev, at punktet medtages på
dagsordenen for træner-/ledermødet. Det skal til mødet være
undersøgt, hvad det koster NIF Fodbold, at bookede baner ikke
benyttes.

Nyt fra udvalgene
Sportsligt Udvalg
Orientering om indstilling af emne til Mærk Næstved Sport Award
(AD)
AD orienterede om, at NIF Fodbold havde indstillet Donald Varonic til
prisen som Årets Træner.
NIU har meddelt, at Donald ikke er blandt de nominerede.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Indstilling om godkendelse af retningslinjer for deltagelse i
særarrangementer (AD) (bilag)
Bestyrelsen drøftede Sportsligt Udvalgs indstilling, og der var
synspunkter både for og imod indstillingen. Det er specielt størrelsen af
egenbetalingen, som findes for lav af nogle bestyrelsesmedlemmer.
Graduering kunne være en mulighed.
Når egenbetalingen ikke kan dække udgifterne, skal der søges andre
indtægter fra bl.a. sponsorer. Og det kan gå ud over NIF Fodbolds
mulighed for at skaffe sponsorer.
Andre bestyrelsesmedlemmer finder, at holdene må sætte tæring efter
næring, når de ønsker at deltage i særarrangementer.
Egenbetalingens størrelse er fastsat, fordi alle skal have mulighed for at
kunne deltage i et særarrangement.

NIF Fodbold giver ikke tilskud til deltagelse i særarrangementer, da der
ikke er afsat midler på budgettet hertil.
Bestyrelsen traf ikke beslutning til indstillingen, idet bestyrelsen ikke
kunne nå til enighed om præmisserne.
Facilitets- og Klubhusudvalget
Indretning af Cafe Niffen (CW)
Formanden gav udtryk for, at pokalskabet i Cafe Niffen bør flyttes, så
der bliver bedre plads til det kommende poolbord.
Det var ikke hele bestyrelsen, der var enig i den udmelding.
Punktet bør drøftes i Facilitets- og Klubhusudvalget med henblik på
udarbejdelse af en plan for indretningen af Cafe Niffen og en konkret
indstilling til bestyrelsen.
Næste møde
Afholdes mandag den 6.4.2020 kl. 18.00 i klubhuset.
På næste møde sættes punkt på dagsordenen om ekstraordinær
generalforsamling om valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt
Nedtagning af sponsorskilte.
Opsætning af rygning forbudt skilte.

