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Referat ordinært bestyrelsesmøde NIF-fodbold 

1. Dato 

Møde afholdt 8. november 2021 kl. 18.00 i klubhuset med deltagelse af 

 

Christian M Wennicke - afbud CMW 

Hans Fugl (kom kl. 19) HF  

Steffen O. Olsen - afbud SOO 

Anja Lundsby  AL 

Bo Melgaard  BM 

Emil Boye Larsen afbud EBL 

Peter Fletcher  PF 

Jørn ”Jønne” Damgaard JD 

Jakob W Villadsen (ref.) JWV 

 

2. Næste møde 
10 januar  

 
 

3. Møde om U12. 
 
Møde torsdag 11-11-2021, CMW deltager og lytter sammen med SOO og EBL. 
 

4.  Materialeudvalget 
Der er indgået ny aftale med Joma. Den endelige aftale sørger CMW for bliver fremsendt til 
bestyrelsen. JWV arkiverer dette.  
 
U13-15 håndteres af talentcenteret, men er klubbens ansvar. U17-19 håndteres af boldklubben 
og har også ansvaret herfor. 
 
U5-U12 og alle breddeholdene håndteres af klubben. 
 
Der er lavet en light-pakke (til stationstrænerne) og en fuld pakke til holdtrænerne. Tøj 
udleveres 3 gange om året. 
 
Der skal arbejdes på hvem som skal indsamler tøj og udleverer tøj. Er uafklaret. 
 

5. Sydbank 
Alle sørger igen for at sende kopi af pas/kørekort samt kopi af sundhedskort 
 

6. Organisation 
Lønnede trænere og organisation: 
Alle trænere har aftale med Sportschefen (Peter Nielsen) herunder også Søren Jørgensen som er 
ansvarlig for at træningen fungerer i U5-9. 
 
Overordnet er det sportschefen og Talentcenteret som udarbejder baneplaner, 
sportsprogrammer m.m. som referer til Sportsligt udvalg. Bestyrelsen har ikke noget medlem i 
sportsligt udvalg. Peter Nielsen kan udlevere organisationsprogram som følger DBUs  
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retningslinjer i forhold til kravene til licenssystemet (som afgøre de rækker som klubbens 
talentholder deltager i). 
 
Peter Nielsen inviteres til bestyrelsesmøderne fremover. Han redegører for Sporten og for 
Sponsorarbejdet.  
 

7. Nyt fra kassereren 
HF oplyser 

 
8. Sponsorudvalget 

Kort drøftelse fra forrige møde omkring Sponsorarbejdet. Nedtagning og opsætning af skilte ift 
de aftaler som er indgået.  
 
Grundlæggende skal det løses at bestyrelsen skal have en repræsentant i Sponsorudvalget. Der 
mangler nogle udførende hænder. Der skal sættes system i tingene. Men kan man finde det 
fornødne antal hænder? 
 
Flemming Johannesen og Karsten Jensen arbejder i sponsorudvalget. CMW tager kontakt til 
Flemming for at finde ud af hvad der foregår. 
 
CMW indkalder Flemming Johannesen til møde 10.1.2021. 
 
Skiltene som er fremstillet i forbindelse med de nye sponsorerne har HF modtaget en regning og 
som er betalt. Peter sørger for at sende sponsorerne en regning for fremstillingen heraf. 
 

9. Peter Nielsen sportsligt udvalg 
Generelt 
Det går godt generelt for alle holdene set over alle holdene.  
Indslusningen fungerer godt.  
U6+U7 fungerer  
U10-U12 får flere og flere medlemmer.  
U14 er blevet en stor årgang efter tilgang i bredden. Nyt hold tilmeldes til vinter. 
U19 er også blevet store i bredden, trænerne har sagt nej til løn, mod at holdet får træningstøj.  
Og så er der i alt 3 seniorhold. 
For 2006 årgangen er der desværre ikke noget breddetilbud. Disse spillere bliver man nødt til at 
henvise til HG. 
Restancer er der ikke mange af. Det fungerer også godt. Pr 30.09.21 var disse kr 8.000. 
Flere hold og flere medlemmer giver udfordringer med baneplanerne i forhold til 
vintertræningen. Det er lykkedes at få det hele til at gå op med en fornuftig tildeling til de 
enkelte hold. 
Der arbejdes på at St. Bededag op at køre igen til 2022. 
Der skal laves en status på hvad der mangler af materiel hen over vinteren. 
Budgeterne for Talentcenteret løber rundt med et mindre overskud for 3. år i træk. 
 
Der arbejdes på at finde en gennemgående sportschef og talentchef -2 roller som i dag ligger 
hos Peter Nielsen. 
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10. Tøjvask 
Der er en udfordring med en udtjent maskine. 2 vaskemaskine og 2 tørretumblere.vil koste kr. 
142.000, eller en leasingaftale til kr. 3.000 om måneden. Udgiften skal fordeles på 3 (TC, NB og 
NIF). Altså 1.000 kr. md pr. betaler. Jønne vender tilbage leasingaftale og økonomi på en mail 
 
Jakob Villadsen 
8.11.2021 


