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Referat ordinært bestyrelsesmøde NIF-fodbold 

1. Dato 

Møde afholdt 19. april 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 - afbud EBL 

Peter Fletcher  PF 

Jakob W Villadsen (ref.) JWV 

 

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

 

2. Dagsorden 

a. Opdatering på Coronasituationen 
b. Forbud mod beting på NB og egne hold i det hele taget. 
c. Opdatering på situationen i talentcenteret eftersom Danni er væk og Anders nu også 

stopper. Hvad gør man? 
d. Skal man gå bort fra Holdsport og i stedet anvende DBU platformen?  
e. Opdatering på damefodbold 
f. Indkaldelse til leder/træner møde. Når Coronaen tillader det. Tidspunkt lægges fast 
g. Sponsorarbejder – Peter Nielsen ”gæsteoptræder”. Afventer PNs deltagelse 
h. Opfølgning på kontingent. Restancer  
i. Diverse 

 

3. Corona-situationen 

DBUs regler følges. Man må træne op til 25 personer og ingen tilskuere til kampene. 

Talentcenteret og trænerne håndterer reglerne ift. de enkelte årgange. 

 

Fra den 21.4.2021 kan der tillades tilskuer til NBs kampe, dog begrænset af grupper på maks. 500 

stk + der er andre restriktioner mht. afstande. Dette under forudsætning af, at der er faste 

siddepladser. Det er ikke nok kun at sidde på græsset etc.  

 

4. Beting 

Det er ikke tilladt for bestyrelsesmedlemmer at spille på kampe hvor Næstvedhold deltager. Kan 

være forbundet med bøde. Dette gælder også for familiemedlemmer og i yderste konsekvens 

også for trænere og ledere. 

 

5. TCS  

Situationen generelt er således at Talentcenteret arbejder på at finde personer til de vacante 

stillinger efter at Danni er stoppet og Anders Bergendorff stopper til sommer. 
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På forrige møde orienterede Anders Bergendorff om de undersøgelser som pågår omkring et evt. 

samarbejde med nogle af de store klubber. EBL har været orienteret omkring idet klubben skal 

undersøge om der er noget at bygge videre på, hvilket pågår.  

 

 

6. Næstved Boldklub 

Der er blevet indkøbt 3 borde på NIFs kontor, men grundet leveringsudfordringer mangler man 

lidt møbler, ophængning af lamper, samling af IT. Kontoret fungerer, men er ikke færdigt. 

Forventer at man er færdig medio maj. Veteranerne beholder omklædningsrum 20. Sportsligt 

udvalg er ansvarlig for lokaler. Klubben mangler omklædningsrum og vi må prøve at få det til at 

lykkedes på bedste vis. 

 

 

7. Hjemmeside 

Ny platform i stedet for Holdsport? Flere fordele ved at anvende DBUs app. Automatiske 

overførelser og man kan det samme som holdsport. 

 

8. Kvindefodbold 

Holdet rykkede ikke op, men det fungerer fint. På sigt er det meningen at man også spiller på 

stadion. Der skal holdes en generalforsamling for at samarbejdet formelt falder på plads, men er 

begrænset af coronasituation. 

 

9. Forpagtning af Niffen 

Udsat til næste møde.  

 

10. Formanden har ordet 

IAB 

 

11. Årshjul som omfatter følgende underpunkter for bestyrelsen 

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

Corona. Leo Holm er her desværre ikke mere. NIF sender en hilsen til hans besættelse som sker 

fredag den 23. april kl. 14. 

 

12. Årshjul relateret til de respektive udvalg:  

Intet nyt at bemærke ved møde 19.4.2021 omkring årshjul i de respektive udvalg 

 

13. Nyt fra kassereren: 

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

 

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

overførelse fra Mærk Næstved.  

 

Opfølgning på kontingent.  
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14. 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 06.03.2021. Referat rundsendt. Nyt møde 26.04.2021.  

 

Der er 2 infoskærme i klubben. Udvalget overvejer hvorledes disse kan kom i anvendelse og i 

hvilket format. Gentagelse 

 

Informationsudvalget 

Intet at bemærke 

 

Facilitetsudvalget 

Fodboldskolen: Der er pt. 40 tilmeldinger.  

 

 

Materialeudvalget 

Der er kommet mange henvendelser omkring drikkedunke. Et nyt parti hentes hjem. 

 

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. Desværre er det ikke 

lykkedes at finde en E-sport træner. Spillerinteressen er primært til stede blandt BAS-spillere. 

Indtil videre er det lagt lidt på is grundet ressource-mangler. 

 

 

Ved møde 1.2.2021 taltes om en projektplan til CMWs kommentering. Gentagelse 

 

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

at etablere kontakt til kommunen. Status? 

 

Ad-Hoc udvalget 

PF rydder lidt op rundt omkring. Deltager evt. ved lokalflytning. PF nævner at der er udfordringer 

med omklædning – se også pkt. 6 

 

15. Næste møde 

Mandag d. 3. maj kl. 18.30 til 20.00. JWV indkalder via Teams. 

 

Jakob Villadsen 19.4.2021 


