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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. April 2016 kl. 18.00 i VIP-loungen
Deltagere:
Jørgen Nielbæk (JN)
Lars Æbelø-Nielsen (LÆ)
Afbud: Karina Svane (KS)


Ejgil Gammelgaard (EG)

John Meldgaard (JMN)

Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde
 Kunstgræs forbrug
o Afregning til IFV for 2015
Afventer enkelte udredninger.
o Hvorledes styrer vi forbruget fremadrettet
Turneringshold, der selv bestiller kunstgræsbane i perioden 01/04 2016 - 30/09 2016, faktureres direkte.
IFV anmodes om at udsende opgørelse over forbruget kvartalsvis.

o Status kunstgræskontingent betaling
Dags dato indbetalt 76.800 kr. i kontingent.






Herre senior – status kontingentbetaling versus trænerlønninger
Kontingentindbetalingerne dækker ikke omkostningerne. JN anmoder det respektive sportsudvalg om en status.
Status på deltagelse i opstartsmøder i børneudvalget
Generelt set meget positivt. Onsdag den 6. April 2016 afholdes der møde med 7 potentielle
udvalgsmedlemmer.
Ansøgning spillemidler
Svar afventer.
Fotos på hjemmesiden af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer
Ingen fremdrift.



Afholdelse af ekstraordinærgeneralforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 3. Maj 2016 kl. 20.00, med henblik på supplering af bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede en ændret model, hvor et forretningsudvalg udgøres af formand, kasserer
og sekretær, mens de øvrige 3 medlemmer repræsenterer hver sit sportsudvalg. Evt. repræsentanter fra sportsudvalgene deltager i bestyrelsesmøderne indtil den ordinære generalforsamling i
September måned.



Økonomi
 Ny kasserer
Lars Æbelø-Nielsen er ny kasserer pr. 1.4.2016. Som assistent er der indgået aftale med
Marcus Selmer Steffensen.
 Omkostningsopgørelser 2015
Der mangler omkostningsgodtgørelse til en enkel træner for efteråret 2015. JN fremsender
kontraktskabelon til Lars Kristensen, som derefter ordner det fornødne med træneren og
kassereren.
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Møde med repræsentanter fra sportsudvalgene
Deltagere: Poul Burgaard, Henrik Brix, Ole Riis, Lars H. Kristensen og Lars Bo.
 Fremtidig organisation af fodbolden i Varde (oplæg fra Karl Brynningsen)
Poul Burgaard redegjorde kort for kvindeafdelingens forslag til ændret organisation for Varde IF, omfattede en herreafdeling (fra U13) og en kvindeafdeling (fra U13) samt en fælles
børneafdeling med særskilt økonomi. Endvidere indebar forslaget, at Varde IF Elite skulle
nedlægges.
Burgaard lagde ikke skjul på, at med det nuværende koncept vil det efter hans mening være
en økonomisk katastrofe, såfremt det hedder 3F-ligaen fra sommerferien.
Han gav endvidere udtryk for, at IFV selv ville håndtere reklamerettighederne, når den nuværende aftale med Astrup Design udløber pr. 31. December 2016.
Kvindeafdelingens forslag har været forelagt Varde IF Elites bestyrelse, som imidlertid afviste tanken, da sporene fra tiden før den 1.1.2012 skræmmer.
Burgaard omtalte ligeledes en ”pengekistemodel”, hvor x antal nøgler skulle sælges af medlemmerne. Kisterne og præmierne skulle være sponsorerede.
Sluttelig blev der nedsat en sponsorgruppe bestående af Lars Granly, Lars Bo og Jørgen
Nielbæk til at arbejde videre med ideerne.
 Formandsposten
Som bekendt stopper Jørgen Nielbæk som formand på generalforsamlingen i September
2016.
JN udarbejder profil på den nye formand, der helst skulle kunne samle klubben med et ambitionsniveau på herre- og kvindesiden på henholdsvis 2. division og 3F-ligaen.



Eventuelt
 Evaluering af pigeelitestævnet i Påsken
Den sportslige del samt det frivillige arbejde forløb fremragende. Stævnet gav et lidt mindre
overskud end forventet, da flere klubber desværre meldte afbud.
Tilsvarende stævne en potentiel mulighed på drengesiden ligeledes.
 Status Idrætstalentlinjen – evt. arrangement
26 drenge og 20-22 piger er blevet godkendt ved screeningen.
30 billetter sponsoreret af SVS til kampen mellem EfB og OB den 2. Maj anvendes til drengene på ITL.
 Frivillighedsfest/afslutningsfest
Dato fastlagt til lørdag den 18. Juni 2016.
Sportsudvalgene anmodes om at indstille kandidater til årets frivillige leder.
 Næste bestyrelsesmøde:
Afholdes onsdag den 27. April kl. 19.00-20.00.

Ejgil Gammelgaard

