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Referat ordinært bestyrelsesmøde NIF-fodbold 

1. Dato 

Møde afholdt 6. september 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. Næste møde 
Teamsmøde 20.09.2021 kl. 19. JWV indkalder. Gennemgang regnskab op til den kommende 
generalforsamling. 
 

3. Coronasituationen.  
Nye retningslinjer pr. 1.9.2021. Der er ingen restriktioner 
 

4. Kampklar.  
Kampklar er på plads. En ny hjemmeside er kommet på plads 
 

5. Renovering 

New Yorker vægge mangler. Herretoiletter er også færdige snart. Pigernes omkldæning også ved at 

være færdig. Udvendigt også ved at være færdigt. Hjertestarter bliver opsat. Udvendig maling af 

vinduer på nordside er noget man kan klar til næste år. Budget kr. 75.000 holdt. Fryseskabet har 

ikke virket. Nyt skal købes og det bliver sat i gang. 18.000 er doneret af Fodbold Vennerne. 

Konverteret til stole i stedet. Reklametryk på stole skal finansiere. 

 

6. Regnskabets afslutning 

99,9 % færdigt regnskab. Talentcenteret tages hjem til NiF Fodbold igen rent regnskabsteknisk. Ved 

gennemgang af regnskabet for Talentcenteret ser det ud til at løbe i nul. Den sportslige ledelsen er 

ansvarlige for budgettet og CMW deltager i budgetmøder løbende. Derfor er CMW i balance mh. 

Økonomien. HF følger op løbende. 

Indkøb tøj til U17+U19 kører over talentcenteret. Damerne kører eget tøjbudget. Resten kører over 

NiF. Kr. 200.000 er det samlede tøjbudget. 

Ny aftale om at MSC kører eget regnskab (tidligere udført af NIF). NIF får fremadrettet et fast beløb 

og betaler for baneleje. HF foreslår at det tages ud af regnskabet fremadrettet. Godkendt. 

HF ringer til DBU for at hører om der er noget solidaritetsbidrag (Malte Amundsen). 

Der er 2 partnerskabsaftaler i regnskabet.  

Der er 1.1.2015 er der betalt indskud for Café Niffen. Tilgodehavendet fratrækkes indskuddet. HF 

afregner med Morten. 

Pigerne er nødt til at betale for ombygning af nogle af omklædningsrummene.  

 

HF gennemgik budgettet for 2021/2022. Sportsbudget udarbejdet i samarbejde med Peter Nielsen. 

Budgettet ender i minus kr. 120.000 som primært skyldes U10-U12. DBU - licens krav at man har en 

deltidsstilling på posten U10-U12. Hvis forøgelsen skal pålægges U10-U12 svarer det til kr. 1.600 om 
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året pr spiller (75 spillere). Kontingent i dag er kr. 645 i kvartalet. HF tager en snak med Peter 

Nielsen omkring budget-udgifterne. Når HF har arbejdet lidt mere med budgetterne, mødes 

bestyrelsen igen den 20.09.2021, inden generalforsamling for at fastlægge en evt. 

kontingentstigning. 

 

Der er ingen hovedsponsor pr. 30.06.2021. Carsten Jensen skulle have arbejdet med det, men er 

sygemeldt. CMW tager en snak med Peter Nielsen og Flemming Johansen/Leif Andersen. 

 

Administrationsudvalget laver opslag på hjemmesiden om takning OK giver bidrag til klubben. 

 

Ny aftale indgået med Café 1939. Forpagtningsgebyret er steget. NIF får del i overskuddet og 

dækker op til 25% af underskuddet.  

 

 

7. Generalforsamlingen 

- Formandens beretning 

o Alle udvalg giver i stikord input til CMW. Efter mødet: Oplæg modtaget og 

kommenteret. 

- Indkaldelse 

o Sket rettidigt via hjemmesiderne 

- Bespisning 

o JWV tager kontakt til Tina omkring mad, Stegt Flæsk med persillesovs? JWV. bestiller 

mad til bestyrelsen. 

- Bestyrelsen 

o Jønne har meddelt sit kandidatur for 1 år 

o Bo H Meldgaard – U8 træner har meddelt sit kandidatur – for 1 år. 

o PF genopstiller. 2 år 

o SOO genopstiller. 2 år 

o HF genopstiller. 2 år 

o Anja opstiller til bestyrelsen. 1 år 

- Indkomne forslag: 

Bestyrelsen stiller forslag om kontingent pr. 1. januar 2022 

   Pr. 2021  Pr. 2022 

2017 +   600 kr/år  800 

2016-2014  1.080 kr/år  1.200 

2012+2013 (U8+U9) 1.640 kr/år  1.800 

2003-2011 (U10-U19) 2.580 kr/år  2.800 

Seniorer  2.680 kr/år  2.800 

Old Boys/Veteraner 2.080 kr/år  2.200 

Fitness  760 kr/år  800 

Piger  600 kr/år  800 

Passiv betalende 640 kr/år  720 

Passiv/aktiv  2.000 kr/år  2.100 

Talentbrugerbetaling 3.600 kr/år  4.200 
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Kontingentstigning? Når HF har gennemgået budgetter m.m. med Peter Nielsen vurderes 

størrelsen af kontingentstigning ud over stigning grund almindelig prisudvikling. 

- Ordstyrer.  

o John Hansen foreslås. John har accepteret efter mødet 

- Revisor genopstiller 

- Suppleant Kristian Frømsdorf genopstiller 

- JWV er forhindret til generalforsamlingen. Referent skal findes. 

 
8. Ansvarlig for tøj skal findes. JWV har modtaget jobbeskrivelse fra Felisa Hansen. Denne blev 

gennemgået på mødet. Der indkaldes til møde med Profilbutikken med henblik på at strømline 
arbejderne 


