Referat ordinært bestyrelsesmøde NIF-fodbold
1. Dato
Møde afholdt 9. august 2021 kl. 18.00 i klubhuset med deltagelse af
Christian M Wennicke
CMW
Hans Fugl - afbud
HF
Steffen O. Olsen
SOO
Emil Boye Larsen
EBL
Peter Fletcher
PF
Jakob W Villadsen (ref.)
JWV
2. Coronasituationen.
Nye retningslinjer fra SBU pr. 5.8.2021. Der åbnes op med behørig hensyntagen til gældende regler.
Det betyder at omklædningsrum kan benyttes i forbindelse med træning og kampe sålænge
retningslinjerne følges. Det betyder at der er krav om minimum 2 kvadratmeter per person som
opholder sig i omklædnings, det betyder også at der ikke længere er krav om coronapas for
benyttelse af omklædningsrum for person over 18 år. Caféen er underlagt restaurationsbranchens
retningslinjer. I dagligdagen er det således om til de enkelte trænere at sikre sig reglerne
overholdes. Pr. 1. september forventes alle restriktioner at blive lempet.
3. Hovedforeningen har fået ny formand. Sebastian Franck.
Da der pt mangler ressourcer i klubben/bestyrelsen er det desværre ikke muligt at yde
hovedforeningen mere opmærksomhed. JWV er forsat klubbens formelle repræsentant.
4. Pigefodbold.
Der er god stemning omkring fodbolden. Pigerne er blevet budt velkommen af formanden m.m.
eftersom man nu formelt er kommet i gang og skal spille i næstøverste række i Danmark. Derfor
arbejder holdets daglige ledelse på at etablere et selskab som kan lave kontrakter med spillere. I
dette selskab er det aftalt at der skal være 2 repræsentanter for hver af klubberne i bestyrelsen (læs
HG og NiF) – svarende til den tidligere rolle i koordinationsudvalget. Ved den tidligere
ekstraordinære generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at vælge disse 2 repræsentanter,
hvorfor CMW og JWV er valgt som klubbens repræsentanter.
5. Dødfald - Allan Dinensen er desværre ikke blandt os mere.
Klubben sendte en krans til hans bisættelse. Æret være hans minde og hans store engagement og
indsats.
6. Hjertestarter.
Jønne har skaffet klubben en ekstra hjertestarter. Klubben har i forvejen 2 stk. JWV tager kontakt til
Jønne og beder ham om at opsætte denne og nedtage én af de ældre som vurderes at være
forældet. Bestyrelsen mener at bedste placering vil være på verandaen lige indgangen til Caféen
7. Status på implementering af Kampklar, ny hjemmeside m.m.
JWV oplyser at så snart Brian Molberg fra DBU er tilbage fra sommerferie, indkaldes til Teamsmøde
med alle trænerne således at Kampklar kan komme i brug. Det er meget intuitivt og flere trænere
har allerede skippet Holdsport. JWV oplyser at Administrationsudvalget arbejder på at få en ny
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hjemmeside op og stå baseret på DBUs platform. På sigt vil der også blive etableret
informationsskærme
8. Trøjer U10. Er det relevant på mødet?
U10 skal have trøjer som foreslået af Emil i mail af 2.7.2021. Det er der enighed om i bestyrelsen.
9. U17 – årgang 2006 indsamling af penge til Milanoturen.
Som udgangspunkt er holdningen i klubben at man skal passe på ikke at underminerer
sponsorarbejdet i klubben, hvilket der er fare for hvis ikke der sponsor-mæssigt trækkes op samme
hammel. I nærværende tilfælde er der tale om en selvstændig tur til Milano for årgang 2006 som
aftaltes i 2019 og dengang kom i stand hvis der kunne skaffes midler. Derfor udbetales de
indestående midler til de 2006 spillere som skal med til Milano 2021 – uge 42. JWV tager kontakt til
HF for fordeling af midlerne.
10. Sportsligt udvalg.
PN kom kort forbi og kunne berette at alt er i god gænge efter Anders Bergendorff er stoppet. PN
har overtaget den funktion som ansvarlig. Der skal finde en træner til U19 bredde. PN er også
koordinerede i forhold til seniorerne og der ledes efter en afløser. Seniorer har fået et nyt hold. Serie
6 hold åbent. U14 bredde er en gruppering som er tilgået i løbet af 20/21 sæsonen og den vokser
Rune tager sig af indslusning. Udfordring med manglende træner til U6 – se nedenfor.
Bestyrelsen har forsat ikke en repræsentant i sportsligt udvalg.
11. Ansvarlig for tøj skal findes. Nikolaj Mørch vil gerne hjælpe med uddeling. Men der skal findes en
ansvarlig. JWV oplyser at måske vil Mette og Fie (JWVs hustru og veninde) arbejde videre med dette
fra engang i efteråret 21. JWV følger op.
12. Renovering af klubben
Peter Nielsen (PN) kom kort forbi og HFs fravær kunne PN berettet at med hjælpe fra mange
frivillige og ikke mindst PFs hjælpe er man kommet godt i gang med at male verandaen, der
kommer nye sorte reklameskilte op, væg over vinduerne i cafeen bliver malet, nye døre bliver opsat,
nye stole til cafeen indsættes. Der opsættes en New Yorker væg for enden af cafeen. I kælderen er
omklædning 19 og 20 ved at være på plads. Det samme gælder fitness-lokalet
Peter oplyser at han har ansat er person til driften af cafeen. Slut august forventes det at man åbner
op. Der vil blive serveret 3 forskellige slags panini, der vil være drikkevarer, burger, nachos, pølser
m.m. I første omgang kan man købe drikkevarer og efter 1.9.2021 forventes det at salg af mad også
kommer til at ske.
13. Regnskabsafslutning.
Hans har møde med revisoren 17.8.21. Alt kører planmæssigt og økonomien ser fin ud
14. Generalforsamlingen.
Sidste torsdag i september kl. 19. Der serveres mad, der skal bookes. JWV sørger for indkaldelse via
hjemmesiden. Det afklares ved næste B-møde hvilken mad som serveres.
15. Sponsorarbejderne
Peter Nielsen oplyser at alt går godt, især projektsalg. Det er noget nemmere at sælge bluser til en
årgang fremfor at finde en ”guldsponsor”.
16. Søgning af Corona-midler
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JWV tager kontakt til HF for at hører om der er søgt for tab af indtægter fra St. Bededags Cup 2021
17. Nyt tøj til børnefodbolden. Kamptøj
Peter Nielsen foreslår at man indkøber kamptøj uden reklamer, som således er til salg. Situationen
overvejes
18. Fodboldskole 2021.
Det er gået rigtig godt med deltagelse af 80 børn – der var udsolgt. Stor opbakning fra BonBonland,
Pigeholdet, Divisionsholdet, Rema, Pyramiden. Trænerne har været rigtig gode ift andre klubber
hvor det har været ”børnepasning”. Haris, Sebastian, Kenneth og Rune gjorde det rigtig godt. Stor
tak til dem
19. Børneforbold – U4-U9
Martin Vestergaard (MV) kom kort forbi. MV oplyser at børneårgangene fungerer ikke, grundet
manglende forældreopbakning. Flere scenarier blev drøftet og derfor besluttede at finde en person
som sætter tingene i gang og få engageret forældrene.
Bestyrelsen mener man skal bruge penge på at få en lønnet overordnet ansvarlig og hvis der
mangler midler må man evt se på at hæve kontingentet. Sportsligt udvalg laver en
stillingsbetegnelse.
MV prøver at lande en aftale med Søren Jørgensen som bestyrelsen vurderer at være den rette
person til at sætte tingene i gang og samtidig få engageret forældrene. MV har desværre ikke
ressourcerne til at koordinere dette også og det besluttede at dette kom ind under bestyrelsen.
20. 3-mandsmål:
Alle hold benytter sig af målene og desværre er målene ikke i en god stand. SOO tager en snak med
Alex for at afklare hvem som køber 3 mands mål. Der mangler 12 mål. Er det ikke kommunen som
indkøber?
21. Næste møde
Første mandag september. JWV indkalder. Forhåbentlig bliver det også med spisning
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