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Referat
Bestyrelsesmøde 17. oktober 2019
Afbud fra: Søren Hansen og Ulrik Clausen
Gæst: Helle Sandgaard-Jørgensen
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19. september 2019.
Godkendt.
Opfølgning fra bestyrelsesmøde d. 19. september:
Principiel snak om holdning til efterskolesamarbejde udsættes til BM d. 21. november.
Søren: hvor mange sæt spillertrøjer har vi med tryk: ODDSET?
6 hold med oddset på udebanetøj dette er HS, DS, U19D, U19P, U15D, U15P
Finn skaffer overblik på sponsorforpligtelser på H og D senior med henblik på at disse trykkes
om.
U15P & D trykkes om, da det ikke er lovligt at unge under 18 reklamerer for en spilleudbyder.
Altså accepterer vi ODDSET tryk på 2 sæt U19 da vi juridisk er sikret. Af hensyn til moral takker vi nej fremadrettet.
Hvilke ydelse har vi modtaget for ODDSET tryk?
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Økonomi – regnskab
Gennemgang af udkast til regnskab ved Henrik Waage. Bestyrelsen godkendte regnskab.
Alle bedes straks godkende regnskabet digitalt, det fremsendes i nærmeste fremtid.
Anbefalinger fra revisor:
Alle info fra PRO CUP vedr. NSC CUP skal være tilgængeligt i 5 år.
Udokumenterede godtgørelser skal følge kalenderåret.
Kun de, iflg. vedtægterne, tegningsberettigede kan forpligte klubben.
Vi følger revisorens anbefalinger.
Henrik og Helle afholder økonomi opfølgningsmøde primo hver måned + pr. kvartal.
Hvert kvartal deltager Finn i disse.

3

Generalforsamling
Gennemgang af generalforsamlingens dagsorden. Henrik Sandgaard-Jørgensen ønsker at
træde ud af bestyrelsen. Det betyder at vi går fra 9 til 8 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen mødes med dirigenten d. 24. kl. 18.30, altså 30 min før generalforsamlingen starter.
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Indsat herunder.
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Eventuelt
OBS på betingelser/prisliste i Arena Næstved. Arenaen er begyndt at effektuere prislisten der
betyder betaling for div. ekstraydelser – åbning af ekstra omklædning, betaling for harpks rengøring, åbning af dommerbord samt opsætning af udskiftningsbænk ved kampe.
Efterlysning af ”gamle” nøgler. Vi har ikke overblik over hvor mange nøglebrikker trænere og
ledere har. Henrik S-J efterlyser endnu engang.

Bordet rundt:
Simon:
EMNE: Netværks liga/ stævne - Stævne d. 26/10 i HG
INDHOLD: Der skal spilles på mini og kortbane i HG den dag. NHH kommer med 7 hold – Fladså 3
hold – Vejlø 1 hold og Holmegaard 2 hold. Fuglebjerg og Suså har der desværre ikke været nogen
respons fra.
ANBEFALING: U7 og U9 bliver nød til stadig at tilmelde sig HRØ eller DGI – men vi ser hvordan det
går d. 26/10 for evt. at vi selv afholder det igen.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR
EMNE: Mini jul
INDHOLD: Tilmelding er så småt i gang – 8 hold fra NHH – 6 hold er tilmeldt udefra – plads til 40
hold i alt. Det er lagt på træner sider på FB – samt skrevet til klubber på Sjælland.
ANBEFALING: Har nogen gode ideer til hvor vi kan reklamere for dette, skriv endelig til mig.
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR
EMNE: Børne håndbold symposium 1-2 Nov.
INDHOLD: Der er 5 deltagere fra NHH som tager til Kolding for at netværke og få samlet ny inspiration hjem til klubben. Her er kan man læse programmet:
https://www.dhf.dk/foreninger-og-uddannelse/uddannelse/boernehaandbold-symposium/program/
ANBEFALING:
ØKONOMI:
DEADLINE:
OPFØLGNING: SWR
HW og SWR: OBS på at deltagerbetaling dækkes af kommunen.
Ulrik:
Til orientering:
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EMNE: Tematræninger
Kort opdatering. Godt samarbejde med Mathias. Vi har sat træningerne i gang. Den første træning er
den 26/10. Her kommer Peter Jørgensen fra HRØ og gæstetræner (se vedhæftet). De næste træninger er også skemalagt, men vi afventer lige afviklingen af den første træning, for at se om det fungere
100% eller om der skal lidt justeringer til.
Mangler input/hjælp vedr. frugt/drikkelse til deltagerne, samt en lille anerkendelse til Peter. Der skulle
gerne være lidt drikkelse/frugt til deltagerne efter hvert træningspas. Men skal vi have lov af arenaen
& hvor kan vi med fordel købe/hente disse ting (evt. Menu)? Kan nogen hjælpe her?
EMNE: Efterskoler
Mathias & jeg har udarbejdet et skema til alle på U15. Det sendes snart rundt de ansvarlige trænere
på U15P & D.

Søren:
Til debat:
EMNE: ODDSET tryk på spillertrøjer under 18 år.
INDHOLD: Debatten har været mellem SH FJ og JMR inden der blev trykt tøj, hvor det blev besluttet
at gøre dette pga. gevinsten ved at gøre det, undre mig derfor over den kommer op nu, vi har trykt tøjet.
Vi har 6 hold med oddset på, men kun på reservetrøjerne, dette er HS, DS, U19D, U19P, U15D,
U15P
ANBEFALING: Debat
DEADLINE:
ØKONOMI:
OPFØLGNING:
EMNE: Tøj
INDHOLD: Alle hold har fået kamptøj og trænertøjet er for en del trænere bestilt, resten har ikke reageret på opslag eller har ikke været i butikken for at afprøve str.
ANBEFALING: Orientering
DEADLINE:
ØKONOMI:
OPFØLGNING:
EMNE: Materialer/Sportsplejemidler
INDHOLD: Der er oprettet 2 depotet til sportsplejemidler, i henholdsvis HG (Er leveret) og Arenaen
(Leveres i morgen tirsdag) Tomas Laursen og Ulrik Clausen har ansvaret for de 2 depotet og holdene
der træner de 2 steder kan få udleveret når U15 og HS er i hallen, herudover har jeg også et mindre
lager
ANBEFALING: Orientering
DEADLINE:
ØKONOMI:
OPFØLGNING:
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Finn:
Til debat:
EMNE: ODDSET tryk på spillertrøjer under 18 år.
INDHOLD: Input fra Spillemyndigheden:

”Det er en konkret vurdering om markedsføring på en spillertrøje vil være målrettet børn og
unge under 18 år.
Spillemyndigheden fortolker bestemmelsen således, at markedsføring af spil på trøjer hos et
U18-hold som udgangspunkt vil være i strid med spillelovens § 36, stk. 1, nr. 3.
Hvis en spiller under 18 år spiller på et hold hvor de øvrige spillere er over 18 år, vil det som
udgangspunkt ikke være en overtrædelse af bestemmelsen, men dette vil som nævnt ovenfor altid bero på en konkret vurdering”.
ANBEFALING: Debat
DEADLINE:
ØKONOMI:
OPFØLGNING:
Finn skaffer overblik på sponsorforpligtelser på H og D senior med henblik på at disse trykkes om.
U15P & D trykkes om, da det ikke er lovligt at unge under 18 reklamerer for en spilleudbyder.
Altså accepterer vi ODDSET tryk på 2 sæt U19 da vi juridisk er sikret. Af hensyn til moral takker vi nej
fremadrettet.
Hvilke ydelse har vi modtaget for ODDSET tryk?

Til orientering:
EMNE: HG Hovedbestyrelse
INDHOLD: Formand Flemming Jørgensen har kontaktet mig i forhold til vores fravær ved møder i
Hovedbestyrelsen. På den korte bane søger de inputs fra foreningerne til indhold i det fitness center
der skal etableres i kursuscenter.
ANBEFALING: Når vi kender sammensætningen af den nye bestyrelse skal vi finde en afløser for
peter Harsdal der var vores bidrag til Hovedbestyrelsen.
DEADLINE: 21. november. Hvis 1. møde vedr. fitnesscenter finder sted før 21. november bør vi sende en repræsentant.
ØKONOMI:
OPFØLGNING: Alle?

EMNE: Møde afholdt med Margit Bak Grønnemann, foreningskonsulent Næstved kommune.
INDHOLD: Opfølgning på forespørgsel fra kommunen om samarbejde omkring Camp/håndboldskole.
Forespørgsel på kommunale midler til Projekt klubhus.
Forespørgsel til KULTKIT, et EU støtte Fehmern samarbejde mellem Sydsjælland og Nordtyskland.
Mulighederne er eks. tyske hold til NSC Cup, træningslejr i Tyskland.
Margit vender tilbage.
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Kommunens interesse for ÅBEN HAL-projekt i udbygget form med alle NIF-klubber. Jeg har meldt
ud, at håndboldklubben ikke har ressourcer til at være udfarende i forbindelse med ÅBEN HAL i den
udbyggede form.
ANBEFALING: Afventer tilbagemelding fra Margit.
DEADLINE: ultimo oktober
ØKONOMI:
OPFØLGNING: FJ
EMNE: Klubhus Arena
INDHOLD: d. 29. oktober afholdes møde med Jacob Brixvold, Arena, Allan Dinesen, formand NIF
Hovedforening og Leo Holm, kasserer i NIF Hovedforening og jeg. Afklaring af lavpraktiske spørgsmål ifm. etablering af klubhus og lejekontrakt.
Status på økonomi, kr. 350.000. Jeg er på dagsorden på møde i NIF Hovedforening d. 16. okt. med
update på klubhusprojektet til alle NIF klubber.
ANBEFALING:
DEADLINE: 31/12 hvor der skal gives endeligt go, eller no go for projektet.
ØKONOMI:
OPFØLGNING: FJ

Kommende møder:
Alle dage kl. 18.00
2019
24.oktober, Generalforsamling kl. 19.00, bestyrelsen mødes kl. 18.30
21. november
12. december
2020
23. januar
20. februar
19. marts
23. april
21. maj
25. juni
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