Varde Idrætsforening
Lerpøtvej 55 – 6800 Varde

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

Referat fra best. møde onsdag den 6. September 2016 kl. 19.00 i VIP-loungen
Deltagere:
Jørgen Nielbæk (JN)
Ejgil Gammelgaard (EG)
Lars Æbelø-Nielsen (LÆ)
Karina Svane (KS)
Sportsudvalgsmedlemmer: Erik Grambow, Kurt Jeppesen

John Meldgaard (JMN)

1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt uden kommentarer.

2.

Økonomi
 Regnskab 2015/16
Færdiggøres i løbet af næste uge.
 Budget 2016/17
Der er kommet 3 skriftlige henvendelser ang. det obligatoriske kunstgræskontingent. JN udsender meddelelse på Conventus, hvor der redegøres for sammenhængen.
Angående spillere på old-boys holdet kontakter EG Torben Pedersen.
Timerne, svarende til de ekstra 70.000 kr. budgetteret under hovedforeningen til brug af
kunstgræsbanen, fordeles efter samme model som timerne uden betaling.
Såvel indtægter som udgifter i forbindelse med ITL vil fremgå af budgettet.

3.

Generalforsamling
 Vedtægtsændringer
§11.8. Sætningen ” Bestyrelsesmedlemmer bør ikke samtidig være medlemmer af Varde IFs
Udvalg”, udgår.
 Emner til bestyrelsen
For nærværende endnu intet formandsemne.
Sportsudvalgene for børn og for piger/kvinder har begge en kandidat til bestyrelsen
Sportsudvalget for drenge/herrer har endnu ikke et emne på plads.

4.

Brug af kunstgræsbane i vintersæsonen
Det blev besluttet, at alle reservationer til kunstgræsbanen foretages af gennem kampfordeleren.
Varde IF Elites ubrugte beløb (ca. 40.000 kr.) vil blive anvendt som buffer til turnerings- og
pokalkampe, der ikke kan spilles på græsbaner.

5.

Sponsoraftale på materialesiden
Torben Storgaard og EG holder møde med Frank Møller og Klaus Pedersen, Intersport torsdag
den 15. September, hvor det forventes at oplægget til en forlængelse af den nuværende aftale
færdiggøres. Herefter skal aftalen behandles i de to respektive bestyrelser, Varde IF og Varde IF
Elite.

6.

Sammenfald af DBU kampe på Sydbank Stadion
På et møde afholdt den 29. August med deltagelse af Henrik Jessen(Varde IF Elite), Jørgen
Nielbæk samt Ejgil gammelgaard blev følgende besluttet:
Al booking af spilletid sker gennem kampfordeleren, som fordeler tid efter et rimelighedskriterium, således at begge klubber behandles ligeligt. Hold der fremover melder tiderne ind til
kampfordeleren nyder fremme.
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7.

Indendørskoordinator/kampfordeler
Erik Grambow forsøger at finde en afløser for Torben Vind i Børneafdelingen. Indtil en afløser
er fundet varetager EG opgaven.

8.

DBU netværksmøde møde med klubber i Varde Kommune den 13/9 i Tistrup
Kurt Jeppesen og Ejgil Gammelgaard deltager

9.

Eventuelt
SFO- sport.
Der er emnu ikke fundet en afløser for Kristian Riddersholm. En enkelt gang er det sket, at der
ingen var til at tage imod eleverne, særdeles uheldigt.
Jeanette Pedersen (sportsudvalg børn) forsøger at finde et emne, hvor træningstiden 14.30-15.30
passer. Jakob Stoltenberg har tilkendegivet at tage over til foråret, men er forhindret i efteråret.
Udbetaling af differentieret kontingent
Reglerne for udbetaling af differentieret kontingent fremgår af frivillighedsbørsen på hjemmesiden.
SFS-samarbejdet
JN beder Lars H. Kristensen fremsende et ønske om et møde med EfB angående det fremtidige
samarbejde.

10. Kommende møder
Generalforsamling mandag den 26/9-2016 kl. 18.30.
Ejgil Gammelgaard

