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Referat ordinært bestyrelsesmøde NIF-fodbold 

1. Dato 

Møde afholdt 1. marts 2021 kl. 18.30 via Teams med deltagelse af 

Christian M Wennicke  CMW 

Hans Fugl   HF  

Felisa Andreasen   FA 

Steffen O. Olsen   SOO 

Emil Boye Larsen  EBL 

Peter Fletcher  PF 

Jakob W Villadsen (ref.) JWV 

Anders Bergendorff   AB - gæst 

 

Det med fed skrift er punkter som er drøftet på mødet.  

 

2. Dagsorden 

• Coronasituationen – status. Er der åbnet op og i hvilken grad 

• TCS status på situationen. Anders Bergendorff er medinviteret for at fortælle om evt. 

samarbejde med FCN/FCK. 

• Lokalesammenlægninger med NB 

• Kvindefodbold – status, herunder overbygningsaftalen og evt. kommende 

generalforsamling. 

• Samarbejdet med NB – status 

• Formanden har ordet 

• Sidste nyt fra de respektive udvalg og kassereren 

 

3. Corona-situationen 

Klubben er åbnet op igen. AB oplyser at der er tildelt baner til alle hold og der er givet 

instruktioner til alle hold. Der er kommet en streg i regningen da Magle Mølle Hallen er at 

betragte som indendørs hvorfor der forsvinder en del tider. Da man ikke kan afvikle kampe giver 

det mulighed for weekendtræning. Alle mulighed tages i anvendelse af TCS 

 

4. TCS – Anders Bergendorff har ordet 

I TCS og sportsligt udvalg har man kigget ind i et evt. samarbejde med andre store klubber 

omkring børnefodbolden. Det vurderes at Lyngby, Brøndby, FCN og FCK alle er noget større end 

NIF. Man har tidligere har samarbejde med Brøndby og med noget blandede oplevelser. AB 

havde forinden udsendt notat omhandlende 4 væsentlige områder omkring et samarbejde og 

gennemgik uddybende på mødet notatet. AB redegjorde for at et evt. samarbejde med en større 

klub bør være FCK eller FCN. Disse klubber har et godt set-up. Efterfølgende drøftede bestyrelsen 

situationen. Ingen beslutning blev truffet om end der er enighed om at der skal tænkes langsigtet 

og fornuftigt. CMW kontakter AB for at få arrangeret et møde – evt. over Teams – hvor FCN og 

FCK præsenterer hvad de kan hver især. AB bedes også undersøge evt. referenceklubber som har 

samarbejde med FCN/FCK for at høre hvad de får ud af et samarbejde. 
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5. Lokalesammenlægning med NB 

Der har været afholdt møde i Administrationsudvalget og tankerne omkring en sammenlægning 

blev præsenteret. Holdningen er positiv og HF har allerede holdt møde med Thomas Larsen (TL) 

og Morten Sørensen (MS). Begge er positivt stemt overfor tanken. HF og MS er allerede begyndt 

at rydde på og forventer at kunne være klar til at flytte lokale om 14 dage. SO tager kontakt til HF 

og Boldklubben omkring flytning, nye borde, nye lamper flytning af IT m.m. HF kontakter også PF 

omkring rydning som PF vil være behjælpelig med. 

 

6. Kvindefodbold 

Der er indgået en aftale omkring kvindefodbolden. HF holder møder med HG omkring de 

administrative udfordringer. Husk overførelse fra Mærk Næstved. 

 

7. Næstved Boldklub 

Likviditeten er OK. Der er solgt 103 grønne hjerter. Fin balance i økonomien. Championsclub er 

på plads. Inge udsigt endnu til nye tilskuere. Holdet træner på græs igen. Er tæt på at flytte ned i 

de nye omklædningsrum (gl 18 og 19). 

 

8. Formanden har ordet 

Malte Amundsen solgt til amerikansk klub. Der falder penge af til NIF. Der følges op på dette. Bør 

køre af sig selv. HF holder øje. 

 

9. Årshjul som omfatter følgende underpunkter for bestyrelsen 

Repræsentantskabsmøde NIF. JWV ER i kontakt med Hovedforeningen. Møder udskudt grundet 

Corona 

 

10. Årshjul relateret til de respektive udvalg:  

Intet nyt at bemærke ved møde 1.3.2021 omkring årshjul i de respektive udvalg 

 

11. Nyt fra kassereren: 

HF oplyser at budget følges og vi er på ”den rigtige side”. Budget er fornuftigt. Kr. 18.000 er 

modtaget som kompensation for et videresalg – HF husker ikke lige spillerens navn 

 

HF opstarter administration HG og kvindefodbold. HF mødes med HG Administration. Husk 

overførelse fra Mærk Næstved. 

 

12. Nyt fra udvalgene 

 

Det besluttedes at når de respektive udvalg afholder møder, sendes referat til mødedeltagerne 

samt til bestyrelsesmedlemmerne. Måtte man have bemærkninger, bør dette ske direkte til 

udvalget og man har også mulighed for at bringe det til torvs på bestyrelsesmøderne 

 

Administrations- og medieudvalget 

Møde har været afholdt 26.02.2021. Referat rundsendt. Nyt møde 8.3.2021. Ved kommende 

møde drøftes hvorvidt der skal skiftes host af hjemmeside. Skal man anvende DBUs platform? 

Præsentation til bestyrelsen udarbejdes. 
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Der er 2 infoskærme i klubben. Udvalget overvejer hvorledes disse kan kom i anvendelse og i 

hvilket format. 

 

Informationsudvalget 

Intet at bemærke 

 

Facilitetsudvalget 

SO deltager i flytningen af lokaler. Nyt lokal skal have lidt ekstra udstyr og bl.a. males/shines-up. 

HF oplyser at der er økonomi til det. Tilskud søges evt. 

 

Materialeudvalget 

Intet at bemærke 

 

Sportsligt udvalg 

SO orienterede om at der er opstartet E-sport. Man taler om at finde en træner som evt. skal på 

et 1 dags trænerkursus. Man har afholdt ét arrangement med ca. 15 deltagere. 

 

Ved møde 1.2.2021 taltes om en projektplan til CMWs kommentering. Status? 

 

EBL ønsker nye mål til børnefodbolden. Kommunen skal levere disse. EBL og CMW koordinerer 

for at etablere kontakt til kommunen. 

 

Ad-Hoc udvalget 

PF rydder lidt op rundt omkring. Deltager evt. ved lokalflytning 

 

13. Næste møde 

Mandag d. 12. april kl. 18.30 til 20.00 – efter påske. JWV indkalder via Teams. 

Punkter til dagsorden er: 

• Indkaldelse til leder/træner møde. Når Coronaen tillader det. 

• Sponsorarbejder – Peter Nielsen inviteres med til næste møde 

• Hjemtagning af forpagtningsaftalen. 

• DGI – mail fra CMW uge 7 

• Træner – ledermøde. Der indkaldes til nyt møde når Coronaen engang tillader det. 

• Broen – er der sendt mail til Broen omkring tingenes tilstand grunder Corona? CMW? 

• Tilskud fra frivillighedspuljen – opsamling fra møde 1.2.2021 
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14. Eventuelt 

Arbejdsmøde – hvornår kan det afholdes? Dette udskydes til engang efter Coronaen. Punkter til 

arbejdsmøde er bla. 

a. I hvilken retning bevæger klubben sig. Hvad tænker bestyrelsen? 

b. Tilbygning. Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor? 

c. Kunstgræsbane. Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor? 

d. Hjemtagelse af cafeen? Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor? 

e. Samarbejde med større ekstern klub omkring børnefodbold 

 

 

 

Jakob Villadsen 1.3.2021 


