Referat ordinært bestyrelsesmøde NIF-fodbold
1. Dato
Møde afholdt 3. maj 2021 kl. 18.30 via Teams med deltagelse af
Christian M Wennicke - afbud
CMW
Hans Fugl
HF
Felisa Andreasen
FA
Steffen O. Olsen
SOO
Emil Boye Larsen
EBL
Peter Fletcher
PF
Jakob W Villadsen (ref.)
JWV
Det med fed skrift er punkter som er drøftet på mødet.
2. Dagsorden
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Opdatering af Coronasituationen
Holdsport eller kampklar – Brian Molberg DBU præsenterer Kampklar.
Sponsorarbejder – Peter Nielsen inviteres med til møde 3.5.2021
Indkaldelse til leder/træner møde. Når Coronaen tillader det.
Hjemtagning af forpagtningsaftalen. Alle tænker over muligheder
Opfølgning på omklædningsudfordringerne
25 gratis licenser til Windows 365
Sidst nyt fra Boldklubben, herunder sponsorarbejdet, trænere og ledere i TCS

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.
Situationen er uforandret. Indtil videre afventer vi DBUs udmeldinger som nok kommer til at
afhænge af hvor meget man får lov til at åbne samfundet d. 6. maj 2021
4. Holdsport eller kampklar?
Brian Molberg fra DBU (BM) præsenterer Kampklar. Kampklar er DBUs udgave af Holdsport og
som man de seneste år har udviklet på. Kampklar er en del af kluboffice som NiF allerede
anvender. NiF anvender i dag kluboffice til automatisk kontingentopkrævning. BM har set på de
oplysninger som er tilgængelig på kluboffice. Det lader til at der er lidt rodet mht oplysningerne,
men får man først renset op i dette vil der ske automatisk opdatering af hold m.m. når spillere
forlader klubben eller melder sig ind. Kluboffice omfatter også kampe og stævner som afholdes
af DBU og der sker automatisk opdatering til holdene ved baneændringer, kampændringer m.m.
Kampklar er gratis som en del af Klubofficepakken.
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DBU kan også via Kluboffice hoste hjemmesiden, hvilket kan være en fordel idet alle oplysninger
automatisk opdateres. Hjemmesidefunktionen koster omkring kr. 4.000 årligt. Holdsport menes
at være gratis.
Ifald klubben beslutter at arbejde videre med Kampklar og DBU som hjemmeside, vil dette
formentlig kunne ske fra efter sommerferien. EBL og SOO afprøver på deres U8 hold.
Inden en beslutning tages, skal det afklares med trænerne dels hvor meget man anvender
Holdsport og hvilke funktioner heri som anvendes, og kan Kampklar så det samme.
Der findes et informationsskærmsmodul som ”bare” skal aktiveres”.
BM er klar til at holde et kort møde med trænerne for introduktion til Kampklar hvis det kommer
så vidt, ligesom også BM er klar til rådgivning i forbindelse med en evt. hjemmeside.
Administrationsudvalget har fået tilgang af 2 personer – Thomas og Lars – og Thomas har udtrykt
interesse for arbejde med hjemmesiden.
5. TCS + BAS (U10-U15)
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 – man har ikke ønsket
at forlænge aftalen. I skrivende stund vides at den ene af stillingerne skulle være genbesat. Peter
Nielsen kan orientere om dette ved næste møde d. 3 maj.
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.
Desværre deltog Peter ikke på mødet. EBL har trukket sig fra posten i sportsligt Udvalg grundet
arbejdets omfang. Der skal findes et alternativ således at bestyrelsen til enhver tid er ajour med
hvad der foregår.
6. Børnefodbold (U5-U9)
Styres af Martin Vestergaard. Jf EBL og SOO er alt som det plejer at være.
7. Senior og veteraner
Styres af Peter Nielsen. Jf PF er omklædning 20 klar. I store træk synes alt at være som det plejer
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 det formelt falder på plads, men er begrænset
af coronasituation. Intet at bemærke.
9. 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
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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.
NB kalder de sidste kr. 100.000 således at Peter Birch kan afhandles ift. et tilgodehavende. Det er
meningen at pengene returneres når NBs økonomi er på plads.
Renoveringen af de nye lokaler pågår planmæssigt.
10. Forpagtning af Niffen
Hjemtagning af forpagtningsaftalen? Er det fortsat aktuelt og hvordan vil dette kunne løses? CMW
har haft møde med forpagteren som gerne vil stoppe. Bestyrelsen bedes tænke over hvordan man
kan håndtere dette. Gentagelse til næste møde
HF foreslår nedsættelse af et udvalg som sammen med PN kunne køre dette efter sommerferien.
SOO kontakter Morten for at sikre at der foretages en grundig rengøring inden Niffen genåbnes.
Desværre fik vi ikke berørt disse. Gentagelse.
Opvaskemaskine er fundet. Indkøb afventer. Morten skylder NiF kr. 38.000. Hvordan afvikles
denne? Er der indgået nogen form for aftale med Morten og Charlotte?
11. Diverse
IAB
12. Formanden har ordet
IAB
13. Årshjul som omfatter følgende underpunkter for bestyrelsen
IAB
14. Årshjul relateret til de respektive udvalg:
IAB
15. 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. HF har deltaget i møde med HG og alt kører som det skal. NIF
administrerer, udlæg er refunderet og indtil har NIF ikke betalt noget til HG-NIF
kvindefodboldholdet.
Der følges løbende op på restanter. Primo maj er restancen nedbragt til kr. 11.000 hvoraf 6.590
er ”gamle sager” som HF forfølger. Ihærdigheden har båret frugt. Stor ros til HF.
TSC har rod i bogføringerne hvilket viser et underskdu på kr. 300.00. HF oplyser at dette beror på
forkerte bogføringer. JWV tager kontakt til Peter Nielsen for at få dette bragt iorden.
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16. 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
Ordinært møde afholdt 26.4.21. 2 nye medlemmer har meldt sig under fanerne. Ser fornuftigt ud.
Microsoft har doneret 25 gratis MS Office 365 licenser gældende i 10 år. Installeret på klubbens
computere og kan også tilbydes til bestyrelsens medlemmer – ingen udtrykte interesse herfor.
Der er 2 infoskærme i klubben. Udvalget overvejer hvorledes disse kan kom i anvendelse og i
hvilket format. Afventer
Informationsudvalget
Intet at bemærke. Hvis man vælger opsætning af ny hjemmside via Kluboffice haves en person
som har udtrykt interesse for opdatering heraf.
Facilitetsudvalget
SO har forsøgt at komme i dialog med PN omkring at få nogle af divisionsspillere med til
fodboldskolen. CMW undersøger om nogle af hans bekendtskaber kunne komme forbi én dag. Der
er pt ca. 40 tilmeldinger. IAB
Materialeudvalget
Jønne har trukket sig mere og mere. Nicolai Mørch hjælper godt til. Der er kommet mange
henvendelser omkring drikkedunke. Et nyt parti hentes hjem.
FH har meddelt at eftersom hendes søn ikke længere er en del af klubben trækker hun sig fra sine
poster i klubben ved skoleårets afslutning. Ny person skal findes
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 til stede blandt BAS-spillere. Indtil videre er
det lagt lidt på is grundet ressource-mangler.
EBL har trukket sig fra udvalget. Nyt medlem skal findes.
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 - gentagelse?
Ad-Hoc udvalget
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Fredag uge 18 skiftes net i ca. 21 mål og samtidig flyttes mål jf plan fra Martin Vestergaard
17. Næste møde
Mandag d. 7. juni kl. 18.30 til 20.00. Mødet afholdes fysisk i NB Lounge? JWV undersøger hos
Peter Nielsen
Punkter til dagsorden er:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Felissas afløser i materialeudvalget
Kampklar i stedet for Holdsport
Hjemmeside – SBU i stedet for Holdsport
Niffen – rengøring, gæld og hjemtagning
Sponsorarbejdet – Peter Nielsen informerer
TCS og BAS – statusrapportering – Peter Nielsen informerer herunder DBUs pointssystem
Opfølgning på skriv omkring flere frivillige søges.
Opfølgning CMW projektplan fra 1.2.2021
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18. Eventuelt
Arbejdsmøde – hvornår kan det afholdes? Dette udskydes til engang efter Coronaen. Punkter til
arbejdsmøde er bla.
a.
b.
c.
d.
e.

I hvilken retning bevæger klubben sig. Hvad tænker bestyrelsen?
Tilbygning. Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor?
Kunstgræsbane. Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor?
Hjemtagelse af cafeen? Hvornår? Hvordan? hvor meget? hvorfor?
Samarbejde med større ekstern klub omkring børnefodbold

Jakob Villadsen 4.5.2021
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