
Nyt fra bestyrelsen – juli 2020 
 
DAGSORDEN/referat 
 
Efter udarbejdelse af dagsordenen har klubben modtaget nogle henvendelser om 

- Efterskolekontingent 
- Kontingentopkrævning på trods af Corona og manglende træningsmuligheder 
- Udmeldelser 
- Breddeklub ctr. Talentklub  

 
Bestyrelsen vedtog at behandle disse henvendelser som pkt. 0 på dagsordenen. 
 
0. 
Efterskolekontingent. 
Henvendelse af 4.7.2020 fra Kristian Frømsdorf og Thomas Madsen. 
 
Formanden oplyste, at han havde givet besked til Kristian Frømsdorf om, at medlemmer på 
efterskole er kontingentfri. 
 
Henvendelse af 1.7.2020 fra Torben Jørgensen. 
Torben Jørgensen tilskrives om, at medlemmer på efterskole er kontingentfri. 
 
Bestyrelsen har den 18.5.2015 vedtaget følgende rammer for kontingentfritagelse: 
Efterskoleelever og ved indkaldelse til militærtjeneste er medlemmer kontingentfri. 
Skadede spillere, såvel talent som bredde, er ikke kontingentfri. 
Enkeltsager om skadede spillere (længere periode), hvor det er rimeligt, at spilleren er 
kontingentfri, skal forelægges Sportsligt Udvalg, som afgør, om spilleren skal gøres kontingentfri 
eller ej. 
 
Bestyrelsen vedtog at fastholde disse rammer og bad om, at rammerne blev indføjet i 
infohåndbogen. 
 
Bestyrelsen bryder sig i øvrigt ikke om tonen i mailen fra Kristian og Thomas. 
 
Kontingentopkrævning på trods af Corona og manglende træningsmuligheder 
Henvendelse af 3.7.2020 fra Kim Jensen, som stiller sig undrende overfor, at der opkræves 
kontingent, når der ikke er træningsmuligheder. 
Det meddeles Kim Jensen, at bestyrelsen har valgt at følge de udmeldte retningslinjer om 
kontingentopkrævning fra DIF og DBU. Det fremgår heraf, at en forening ikke er forpligtet til at 
undlade opkrævning af kontingent. Foreningen har udgifter, som skal afholdes uanset corona eller 
ej. Det drejer sig bl.a. om klubhuset, trænerlønninger m.m. 
 
Bestyrelsen vedtog at fastholde beslutningen om kontingentopkrævning. 
 
Udmeldelser 



Klubben modtager en del udmeldelser efter udsendelse af opkrævning af kontingent for 3. kvartal.  
 
Administrationen har hidtil meddelt, at kontingent for 3. kvartal skal betales, da udmeldelsen er 
modtaget efter 1.7.2020, hvilket er i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer for 
kontingentopkrævning. 
 
Bestyrelsen vedtog at fastholde disse retningslinjer, hvilket betyder, at medlemmer kan udmeldes, 
men de kan ikke få deres spillercertifikat, før det skyldige kontingent er betalt. Rykkerproceduren 
skal fortsætte. 
 
Breddeklub ctr. Talentklub  
I forbindelse med en henvendelse om udmeldelse har AD forespurgt børnechef Martin Vestergaard 
om, hvad det var for nogle forhold, som den udmeldte ikke er interesseret i at fortsætte under. 
 
I svaret fra Martin gør han opmærksom på, at han ville ønske, at bestyrelsen snart vil melde ud, 
om vi er en breddeklub eller en talentklub. 
 
Bestyrelsen drøftede Martins ønske, og det blev slået fast, at NIF Fodbold hverken er en breddeklub 
eller en talentklub. 
 
NIF Fodbold er både og – der skal både være plads til bredden og de såkaldte talenter. 
 
Sportsligt Udvalg orienteres. 
 
I forbindelse med behandlingen af dette punkt undrede bestyrelsen sig over den manglende 
mødevirksomhed i Sportsligt Udvalg og information fra Sportsligt Udvalg. 
 
Bestyrelsen opfordrer Sportsligt Udvalg til at igangsætte mødevirksomheden igen. 
 

Godkendelse og opfølgning af  
a. referat fra møde den 2.3.2020 

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer. 
 

b. referat fra møde den 8.6.2020 
Formanden har ikke nået at udarbejde referat fra mødet. 

 
Orientering: Bestyrelsen har den 11.3.2020 besluttet at lukke klubben fra den 12.3 til og 
med den 30.3.2020 på grund af Coronavirus. 

 
Efterfølgende har NIF Fodbold fulgt Regeringens anbefalinger om lukning af samfundet. 
 
Til efterretning. 
 

Nyt fra formanden 
HH spurgte til evt. flytning af tøjskabene i kælderen. 



Formanden oplyste, tøjskabene skal flyttes til mødelokalet i underetagen i 
kommunens omklædningsbygning. 

 

Beslutning: Ordinær generalforsamling 2020.  

a. Fastsættelse af dato 

Torsdag den 24.9.2020 kl. 19.00 

b. Valg  

På valg er 

Formand Christian Wennicke 

CW oplyste, at han overvejer, om han vil genopstille som formand for 
bestyrelsen. 

Sekretær Allan Dinesen 

AD oplyste, at han er villig til genvalg, hvis helbredet er til det. 

Bestyrelsesmedlemmer 

- Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg (Flemming Kolacinski og Thomas 
Melgaard er afgået uden for tur. Flemming var på valg i 2020. Thomas 
var ikke på valg) 

Jakob Wissing Villadsen foreslås nyvalgt for 2 år. 

HF oplyste, at der er en apoteker, som virker interesseret i NIF Fodbold. 
Måske han kan være et emne til bestyrelsen? 

HF sender navn og adresse på apotekeren til SO, som vil rette henvendelse 
til apotekeren. 

Bestyrelsessuppleant Kristian Frømsdorf 

CW undersøger, om Kristian Frømsdorf er villig til genvalg. 

Revisor Jørgen Thomsen  

AD undersøger, om Jørgen Thomsen er villig til genvalg. 



Revisorsuppleant Michael Wennicke 

CW oplyste, at Michael Wennicke er villig til genvalg. 

c. Forslag 

Ændring af kontingent 

Formanden udarbejder forslag til ændring af kontingent. 

Nyt fra kassereren 

a. Årsregnskab 2019/2020 

HF oplyste, at han er i gang med at udarbejde årsregnskabet, og at det p.t. 
ser godt ud med et overskud større end budgetteret. HF oplyste også, at 
det kan ændre sig, da der er nogle uafklarede spørgsmål. 

Specielt blev der peget på hjemsendelse af talentchefen, og at en 
kompensation herfor skal indgå i Talentcentrets regnskab. 

      Endeligt årsregnskab forelægges i augustmødet. 

 HF orienterede om, at der var budgetteret med en indtægt på 50.000 kr. for 
Bededags Cup, men da den var blevet aflyst på grund af Corona, får NIF 
Fodbold ikke denne indtægt. 

HF havde derfor søgt om dækning af den manglende indtægt i en pulje under 
DIF, og NIF Fodbold har fået bevilget 14.700 kr. 

b. Budget 2020/2021 

HF oplyste, at han kontakter de enkelte udvalg om udarbejdelse af budget. 

 

Drøftelse af og input til tiltag, som giver flere deltagere til 
generalforsamling. (bilag) 
 
Bestyrelsen havde ingen konkrete forslag. 

 
 

Nyt fra udvalgene  
a. Materialeudvalget  



1. Beslutning: Forslag fra HH og AD til indhold i fremtidige tøjpakker 
(bilag) 
Godkendt. 
 
Udvalgene orienteres. 
 
HH oplyste, at materielkontoret ændrer åbningstid til kl. 16.00 – 17.30. 
 
SO og JK mangler tøj. 
 

b. Medieudvalget 
1. Orientering: Referat fra møde i Medieudvalget den 9.3.2020 (bilag) 

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet. 
 
AD oplyste, at Martin Vestergård havde oplyst, at han endnu ikke havde 
nået at få udført de opgaver, han selv havde påtaget sig.  
 

c. Administrationsudvalget 
1. Orientering: Referat fra møde i Administrationsudvalget den 

29.6.2020 (bilag) 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet. 
 
AD gjorde specielt opmærksom på  

- gennemgang af restancelisten 
- punkt til kommende træner-/ledermøde om retningslinjerne ved 

manglende betaling af kontingent. 
- Medlemsoverblik:  

Vi starter pr. 1.7.20. 
Indtil førstkommende udvalgsmøde noteres indmeldelser (tilgang) og 
udmeldelser (afgang) i de enkelte årgange, hvilket vil give status på 
datoen for udvalgsmødet. 
 
Udvalget drøfter til- og afgang, herunder om der er nogle ind-
/udmeldelser, der skal undersøges nærmere. 
 
Formanden renskriver skemaet og forelægger det for bestyrelsen med 
eventuelle indstillinger fra udvalget til bestyrelsen.  

 
2. Restanceopfølgning - sponsorer 



HF oplyste den 29.6.20 til Administrationsudvalget, at det var hans 
indtryk, at Jens Pedersen ikke mere er medlem af Sponsorudvalget. 
 
Administrationsudvalget vedtog at forespørge bestyrelsen om 
sponsorarbejdet i klubben. 
 
Bestyrelsen drøftede punktet indgående, herunder at Karsten Jensen og 
en til (navn ukendt) havde tilbudt sig for at lave et sponsorprospekt. 
 
Endvidere blev det afklaret, at Jens Pedersen stadig er medlem af 
Sponsorudvalget. JK indkalder Jens til møde. 
 
AD gjorde opmærksom på, at bestyrelsen den 6.5.2019 havde vedtaget 
Retningslinjer for indgåelse af sponsorater, og den 3.6.2019 havde 
bestyrelsen vedtaget Prisleje for sponsoraftaler i NIF Fodbold. 
 

3. I forbindelse med Administrationsudvalgets drøftelse af 
kontingentrestancerne blev udvalget opmærksom på det faldende 
antal af medlemmer især i breddefodbolden. 
 

Morten Sørensen (MOS) har de sidste 3 måneder og måske lidt mere kigget 
på klubbens medlemsliste med indmeldelser og udmeldelser. 
Og hvor mange spiller vi har i hver årgang, og hvor mange hold vi har 
tilmeldt. 
  
Tallene, som kan ses nedenfor, ser ikke for godt ud, syntes MOS. 
Derfor måske en lille klokke der slår alarm. 
  
Fra den 01.01.2020 til den 29.06.2020 fik vi 55 nye medlemmer  
Fra den. 01.01.2020 til den. 29.06.2020 fik vi 106 udmeldelser 
  

Hold Antal Skylder i 
kontingent 

Beløb 

U-5 18 8 2409.00 

U-6 27 5 2069.00 

U-7 26 5 2114.00 

U-8 16 3 2015.00 

U-9 29 2 1215.00 



U-10 24 4 3040.00 

U-11 27 1 0635.00 

U-12 30     

U-13 11     

U-14 5     

U-15 14     

U-17 36 3 3790.00 

U-19 4 2 1270.00 

U-23 10 2 1320.00 

TALENT       

U-13 T 16     

U-14.T 20 1 900.00 

U-15 T 15     

U-17 T 18 2 1800.00 

U-19 T 17 1 1535.00 

Senior 22 6 11382.00 

Veteran 23     

Fitnes 10     

Medlemmer ialt 418 44   

Ungdom 363 38   

  363-38=325     

  
MOS har ikke i tallet 418 talt Passiv ikke betalende med, og 363 ungdom 
minus dem, der skylder i ungdom 38 stk., giver 325 medlemmer. 
 
Bestyrelsen tog ovenstående orientering til efterretning og vedtog, at der skal 
følges op på tallene fremover.  
 

 NIF Hovedforening 
1. Orientering: Referat fra repræsentantskabsmøde den 17.2.20 (bilag) 

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet. 
 

2. Orientering: Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 17.2.20 (bilag) 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet. 

 

 Drøftelse og beslutning: Årshjul 
 

April Træneraftaler påbegyndes Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 



April Ansøgning om sæsonudlån af 
øvrige lokaler  

Administrationsudvalget Ikke drøftet 

April Indstilling til Fritidsudvalgets 
priser – årets ildsjæl og årets 
forening 

Bestyrelsen Fritidsudvalgets priser 
skal uddeles til 
efteråret: 
Ildsjæleprisen  
Foreningsprisen 
Ungdomsprisen 
Frist for indstilling 
1.8.2020. 
 
Udvalgsformændene 
orienteres. 

April/maj Bededags-cup Stævneudvalget Ikke drøftet 

Maj Ansøgning om fælles 
ungdomsrækker 

Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 

Maj/juni  Træneraftaler afsluttes Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 

Juni  Afholde møde med 
børnefodboldens 
stationskoordinatorer og 
cheftrænere 

Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 

Juli Afholdelse af fodboldskole Sportsligt Udvalg Fodboldskole afholdes 
i uge 30. 

Juli Opdatering af U-betegnelser 
på hjemmesiden 

Medieudvalget Ikke drøftet 

Juli Fordeling af træningstider på 
græs efterår 

Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 

August Indkaldelse til 
generalforsamling 

Bestyrelsen AD sørger for 
køreplan, indkaldelse, 
annonce og dagsorden 
for 
generalforsamlingen. 
Udsendes til 
bestyrelsens 
medlemmer. 

August  Deltagelse i opstartsmøder Bestyrelsesmedlemmer Ikke drøftet 

August  Input til bestyrelsens 
beretning 

Alle udvalg CW indhenter input fra 
udvalg og 
bestyrelsesmedlemmer 
til bestyrelsens 
beretning. 

August  Afholde møde med 
børnefodboldens 
årgangskoordinatorer, 
trænere og ledere 

Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 



September Generalforsamling Bestyrelsen Afholdes 24.9.2020. 
September  Revision af info-håndbog Bestyrelsen Revision skal 

igangsættes. 

September  Holdtilmeldinger inde – DBU Sportsligt Udvalg Ikke drøftet 
 

 Beslutning: Træner-/ledermøde 
020320: 
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 
 
Træner-/ledermødet blev ikke afholdt på grund af Corona-situationen. 
 
Nyt tidspunkt for træner-/ledermødet skal besluttes. 
 
Udsat til næste møde. 
Yderligere punkt til dagsordenen:  
Konsekvenser ved manglende kontingentbetaling. 
 
 Drøftelse: Pulje til foreningsfaciliteter – se mail fra kontoret af 24.3.2020  
Har bestyrelsen forslag? 
 

Pulje til foreningsfaciliteter 
Ansøgningsfrist: 

31. december 2020 
 
Type af pulje: 

Pulje til Foreningsfaciliteter 
 
Kontakt: 

Center for Kultur og Borgerservice 
5588 3020 
ckb@naestved.dk 

 
Del: 
FacebookTwitterLinkedInE-mailUdskriv 

Ansøgning om tilskud til forbedring af lokaler for folkeoplysende foreninger der selv ejer deres 
foreningshus, og har en lokaletilskudsaftale. 
  

I vurdering af ansøgningen lægges der vægt på at støtte istandsættelse, modernisering og om-, til- 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnaestved.project.emply.net%2Frecruitment%2FvacancyAd.aspx%3FpublishingId%3D828a9fac-a566-41b2-a8f2-4264c66e2cf5%26nocache%3D637199661212730000
https://twitter.com/share?text=Pulje%20til%20foreningsfaciliteter&url=https://naestved.project.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=828a9fac-a566-41b2-a8f2-4264c66e2cf5
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Pulje%20til%20foreningsfaciliteter&summary=Pulje%20til%20foreningsfaciliteter&url=https://naestved.project.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=828a9fac-a566-41b2-a8f2-4264c66e2cf5
mailto:?subject=Pulje%20til%20foreningsfaciliteter&body=Pulje%20til%20foreningsfaciliteter%0D%0Ahttps://naestved.project.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx%3FpublishingId=828a9fac-a566-41b2-a8f2-4264c66e2cf5


og nybygninger af eksisterende aktivitetsgrund, som imødekommer en eller flere af følgende 

kriterier: 

1. medvirker til at skabe et mere tidssvarende foreningshus, 
2. medvirker til at øge antallet af brugere i huset,      
3. medvirker til at skabe relevans for flere målgrupper, 

4. medvirker til at udvikle husets rolle i lokalsamfund,      
5. sikrer grundlæggende, nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelser for husets anvendelse 

og beståen, 

6. medfører væsentlige energimæssige forbedringer.    

Ved ansøgning om støtte til projektmodning, skal ansøgninger have særlig fokus på, at arbejde 
med de ovenstående kriterier (1-4) som mål. 

 
Der kan IKKE søges tilskud til: 

• Projekter der er gennemført 

• Driftlignende udgifter der i forvejen er omfattet af lokaletilskudsaftalen 

• Kommercielle formål herunder værdiforøgelse af ejendom/lokale for eventuel privat udlejer. 

Retningslinjer til Pulje til Foreningsfaciliteter 2020 

 
Næstved Kommune behandler dine data'er efter regler om databeskyttelse - læs mere her 
 

Bestyrelsen havde ingen konkrete forslag, men en ide om at søge midler til udvidelse 
af klubhuset blev luftet. 
 

 Drøftelse og beslutning: Fondsansøgning af sommerpakke 2020 (bilag 
tidligere udsendt) 
Bestyrelsen havde ingen konkrete forslag. 
 
 Beslutning: Ændring af styrelsesvedtægt og kompetencefordelingsplan for 
NIF Fodbold (AD) (bilag) 
Godkendt.  

 

 Næste møde 
Afholdes 17.8.2020 kl. 18.00 i klubhuset. 
 
Herefter møde den 7.9.2020 kl. 16.30 – 18.00 om planlægning af 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamling 24.9.2020 kl. 19.00 med spisning for tilmeldte kl. 18.30. 

 

 Eventuelt 
Intet  

 

https://naestved.project.emply.net/GetFile.aspx?id=27c6efa0-008d-42ea-8b70-0dc036c2bbc0
http://www.naestved.dk/Service/OmHjemmesiden/Databeskyttelse.aspx

