Varde Idrætsforening
Lerpøtvej 55 – 6800 Varde

Sekretær
Ejgil Gammelgaard
Sdr. Randsigvej 34
6800 Varde
Tlf.: 2168 9428
E-mail:
gammelgaard@privat.dk

Referat for bestyrelsesmøde den 5. Januar 2016 kl. 18.00 i VIP-loungen
Deltagere:
Jørgen Nielbæk (JN)
Afbud: Karina Svane

Ejgil Gammelgaard (EG)

John Meldgaard (JMN)

1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17.12.2015
Godkendt uden kommentarer.

2.

Diverse opfølgningspunkter
 Omkostningsgodtgørelser herre senior
JN og EG drøfter løsningsmuligheder med Finn Thøgersen.
 Kunstgræsbanen
Idrætstalentlinjen har 30.000 kr. til forbrug af kunstgræsbaner, hvilket strækker til ca. til
1/3-2016.
Bestyrelsens holdning er, at til og med U15 skal træningskampe spilles på ½ kunstgræsbane.
Sportsudvalgene anmodes om at tjekke, om opgørelsen for 2015 af kunstgræsforbrug er korrekt. Endelig besluttede Bestyrelsen, at ansøge ”vennerne” om tilskud til kunstgræsoverforbruget.
 Medlemsindberetning
Medlemsindberetning for 2015 er på plads.
 Kassererposten
JN drøfter med et par potentielle kandidater.

3.

Organisation herre ungdom incl. sportschef
Lars H. Kristensen og EG afholder møder med et par personer som har tilkendegivet interesse
for sportschefjobbet.

4.

Fordeling af Hummel-midler 2016
EG beder sportsudvalgene komme med ønsker. Fordelingen for 2015 medsendes.

5.

Møde med sportsudvalgene
 Funktionsbeskrivelser
Funktionsbeskrivelserne for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer blev gennemgået
og tilrettet individuelt. Nuværende lay-out bibeholdes. Estimeret timeforbrug anføres i beskrivelsen. For bestyrelsesmedlemmer skal funktionsbeskrivelserne være i overensstemmelse med vedtægterne.
Sekretæren er klubbens postadresse (e-mail).
Bestyrelsesmedlem koordinerer fordelingen af træningstider udendørs og indendørs.
Hvert af sportsudvalgene skal udpege et medlem, der fremover deltager i bestyrelsesmøder.
 Opstartsmøder i børneafd. for hver årgang (7 møder).
JN præsenterede agenda, som vil omfatte:
 Varde IF’s værdier og fodboldforhold
 Posterne i bestyrelsen
 Posterne i Sportsudvalg Børn og de øvrige udvalg
 Aktiviteter i Sportsudvalg Børn
 Poster i sportsudvalg og omkring det enkelte hold
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6.

Sekretær
Ejgil Gammelgaard
Sdr. Randsigvej 34
6800 Varde
Tlf.: 2168 9428
E-mail:
gammelgaard@privat.dk

 Fordeling af poster
 Tak for i aften
Indledende informationer jf. ovennævnte max. et kvarter inden information sportslige aktiviteter. Varighed total max. 1 time. Bestyrelsen fylder minimalt på møderne, 3-5 minutter
højest. Vigtigt at fremhæve de gode faciliteter, og endelig uden resursepersoner ingen kampe.
 Andet
Ønskeligt med oversigt over hjemmekampe på hjemmesiden.
Billeder af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer lægges på hjemmesiden. Jack Steffesen sørger for fotografering.
Kommende møder
 Næste bestyrelsesmøde
2/2 2016 kl.18.00

Ejgil Gammelgaard

