
Nyt fra bestyrelsen – august 2020 
 
DAGSORDEN/referat  
 

Godkendelse og opfølgning af  
 

a. referat fra møde den 6.7.2020 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Beslutning: Ordinær generalforsamling 2020.  

a. Fastsættelse af dato 

Torsdag den 24.9.2020 kl. 19.00 

Til efterretning. 

b. Valg  

På valg er 

Formand Christian Wennicke 

060720: 

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

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. 

060720: 

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 

060720: 

CW undersøger, om Kristian Frømsdorf er villig til genvalg. 

Revisor Jørgen Thomsen  

060720: 

AD undersøger, om Jørgen Thomsen er villig til genvalg. 

AD udarbejder 
Indkaldelse til generalforsamling 
Annonce om generalforsamling 
Dagsorden  
Køreplan for generalforsamlingen 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent – AD forespørger John Hansen 

John Hansen er villig til at være dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning – CW indhenter input fra udvalg og bestyrelsens 

medlemmer til beretningen, som CW udarbejder og aflægger. 

 

Udvalgsformændene fremsender input til CW til beretningen. 

3. Forelæggelse af regnskab for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020 

HF udarbejder årsregnskab og forelægger dette for generalforsamlingen.  

 

Orientering om budget for 1.7.2020 - 30.6.2021  
HF indhenter input fra udvalgene til budgetforslag. 
HF udarbejder budget og forelægger dette for generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag  

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning  

CW udarbejder forslag til kontingentstigning. 

 

5. Valg  



a. Valg af formand for 2 år – Christian Wennicke afgår – CW overvejer, om 

han vil genopstille. 

CW meddelte, at han er villig til at genopstille som formand. 

 
b. Valg af sekretær for 2 år – Allan Dinesen afgår 

Villig til genvalg, hvis helbredet er til det. 
Ingen ændringer 

 
c. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Jakob Wissing Villadsen foreslås 

nyvalgt for 2 år. 

Ingen ændringer 

d. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – emne? 

Emner efterlyses dels til bestyrelsen og dels til udvalg. 

 

e. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år – emne? 

Emner efterlyses dels til bestyrelsen og dels til udvalg. 

 

f. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år. Kristian Frømsdorf afgår – CW 

undersøger, om Frømsdorf er villig til genvalg 

CW oplyste, at Kristian Frømsdorf er villig til genvalg. 

 

g. Valg af revisor for 2 år – Jørgen Thomsen afgår. – AD undersøger, om 

Thomsen er villig til genvalg 

AD oplyste, at Jørgen Thomsen er villig til genvalg. 

 
h. Valg af revisorsuppleant for 2 år – Michael Wennicke afgår. CW oplyste, 

at Michael Wennicke er villig til genvalg 

 

c. Forslag 

Ændring af kontingent 

Formanden udarbejder forslag til ændring af kontingent. 

Ingen ændringer 



Nyt fra formanden, herunder 

a. Videoovervågning  

SOO undersøger pris på videoovervågning. 

Nyt fra kassereren 

a. Årsregnskab 2019/2020 

HF gennemgik det foreløbige årsregnskab. 

Indtægter: 1.652.479 kr. i forhold til budgettet på 1.670.840 kr. 

Udgifter: 1.487.587 kr. i forhold til budgettet på 1.655.330 kr. 

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 

b. Budget 2020/2021 

HF oplyste, at budgettet er under udarbejdelse.  

HF afventer møde med Peter Nielsen. 

På baggrund af en henvendelse fra Lennart Toftlund vedtog bestyrelsen at 
meddele Sportsligt Udvalg, at alle en årgangs spillere skal tilbydes træning af 
de trænere, som er i årgangen, uanset niveau. 
 
Bestyrelsen vedtog endvidere, at de spillere, som har meldt sig ud ”for sent”, 
udmeldes og krediteres. 

 

Nyt fra udvalgene  
a. Administrationsudvalget 

Referat fra møde i udvalget den 10.8.2020 
HF oplyste, at der mangler hjælp på kontoret, nu hvor Casper og Marianne 
er stoppet. 
 
Bestyrelsen er indstillet på at honorere hjælp på kontoret. 
HF og CW arbejder videre hermed. 

 
b. Materialeudvalget 

 

 Drøftelse og beslutning: Årshjul 



 
August Indkaldelse til 

generalforsamling 
Bestyrelsen Er udarbejdet. 

Udsendes til 
medlemmerne på 
mail. 

August  Deltagelse i opstartsmøder Bestyrelsesmedlemmer Til efterretning. 
August  Input til bestyrelsens 

beretning 
Alle udvalg Udvalgsformændene 

anmodes om input til 
bestyrelsens 
beretning. 

August  Afholde møde med 
børnefodboldens 
årgangskoordinatorer, 
trænere og ledere 

Sportsligt Udvalg Oversendes til 
Sportsligt Udvalg 

September Generalforsamling Bestyrelsen Drøftes 7.9.2020. 
September  Revision af info-håndbog Bestyrelsen Behandles efter 

generalforsamlingen. 

September  Holdtilmeldinger inde – DBU Sportsligt Udvalg Oversendes til 
Sportsligt Udvalg. 

 

 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. 
 
060720: 
 
Udsat til næste møde. 
Yderligere punkt til dagsordenen:  
Konsekvenser ved manglende kontingentbetaling. 



 
Udsat til efter generalforsamlingen. 

 

 Næste møde 
Afholdes 7.9.2020 kl. 16.30 – 18.00 i klubhuset. 
 
Dagsordenen skal primært indeholde tilrettelæggelse af generalforsamlingen. 
 
 Eventuelt 
Intet  
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