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Referat fra best. møde tirsdag 8. November 2016 kl. 19.00 i VIP-loungen 
 

Deltagere: 

Lars Æbelø-Nielsen (LÆ) Ejgil Gammelgaard (EG) Mette Marie Madsen (MMM) 

Karsten Svendsen (KSV) Ulrik Liestmann (UL) Lars H. Kristensen (LHK) 

Suppleanter: Sofie Monberg (deltog ikke) og Dorthe Lund (deltog ikke). 

 

1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. Oktober 2016 

Godkendt uden kommentarer 

 

2.  Opfølgningspunkter 

 Formand 

Flere emner forespurgt, men foreløbig uden resultat.  

 Økonomi 

Salg af reklameskilte på Sydbank Stadion foregår via Støtteforeningen.    

 Sportslig sektor 

Der er ikke fundet en ny koordinater for indefodbold, men hal reservationer og tilmel-

dinger er på plads, så der er ikke et akut behov.  

Bemanding er på plads for SFO-fodbolden. 

Sponsoraftale materialer 

Bestyrelsen godkendte oplægget fra Hummel/Intersport angående en 5-årig forlængelse 

af den nuværende aftale.  

 

3.  Økonomi 

 Kontingenter 

På nuværende tidspunkt er der kun et få antal udestående. Mobil pay blev drøftet, men 

skønnet at være for dyrt. 

Bestyrelsen besluttede, at lukkede hold (7-mandsfodbold, old boys samt herre serie 5 

holdet) fremover skal betale et holdgebyr i stedet for kontingent. Holdgebyret skal dæk-

ke de reelle omkostninger samt lidt til adm. KSV udarbejder oplæg.   

Det blev besluttet, at ”gæstespillere” på kunstgræs skal betale 400 kr. i kontingent.      

Oprettes på hjemmesiden.   

 Støtteforeningen 

Bestyrelsen ønskede information omkring støtteforeningens aktiviteter. Derfor inviteres 

repræsentanter fra Støtteforeningen med til næste bestyrelsesmøde.   

 Samarbejdssponsorat - Salg af fyrværkeri 

Henvendelsen fra Krudtbyen blev drøftet, men bestyrelsen besluttede at takke nej for 

nærværende.  

Idrætstalentlinjen 

EJG beder Jørgen Nielbæk om at fremsende kopi gældende økonomiske aftale mellem 

Varde Kommune og Varde IF angående idrætstalentlinjen (ITL).   

 Afregning trænere 

I en enkelt afdeling er trænerbudgettet overskredet med 58.000 kr. i regnskabsåret 

2015/16. Overskridelsen er reserveret i regnskabet for 2015/16 og de sidste udbetalinger 

pågår, når aftalerne foreligger.  

Indgåede aftaler for 2016/17 fra samme afdeling vil blive gennemgået/revideret af besty-

relsen indhold til budgettet. 
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 Materialer/træningstøj 

Bestyrelsen besluttede, at fremover skal jakker afleveres, når trænergerningen ophører. 

Jakkerne skal derfor ikke påføres initialer. 

 

4.  Den sportslige sektor 

 Orientering fra Sportsudvalget børn 

Sportsudvalget er gået i gang med at arrangere træningslejr i 2017. Weekenden den 

22./23. April er bragt i forslag. I forbindelse med arrangementet vil der foregå salg af 

billetter til fodboldskolen 2017. 

 Orientering fra Sportsudvalget piger/kvinder 

Der er planlagt opstartsmøde for hele afdelingen lørdag den 28. Januar 2017.  

 Orientering fra Sportsudvalget drenge/herrer 

Jesper Adsersen er tilknyttet som cheftræner for U17, som inden sidste spillerunde har 

kvalificeret sig til også at spille i 2. division til foråret.  

Som erstatning for Jesper Callesen til U15 tilknyttes to af spillerne fra DS truppen, nem-

lig Rasmus ”MC” Christiansen og Frederik Svendsen.  

I sidste spillerunde glippede oprykningen for både serie 2 og serie 4 holdet, mens U19 

med blot uafgjort i sidste spillerunde rykker op i 2. division. Med 1-1 mod Svendborg 

lørdag den 12/11lykkedes det.   

Forældreopførsel 

MMM har modtaget flere forældreklager over flere uheldige episoder og lægger i den 

forbindelse et opslag ind på Varde IF´s Facebook side. 

 SFS samarbejdet (status) 

Ifølge LHK er der progress i samarbejdet, men gav udtryk for at EfB henter for mange 

spillere ind til U13 årgangen. 

 Drøftelse af forslag til årsmøderne i DBU Jylland  
I alt er der 17 forslag til behandling på årsmøderne i DBU Jyllands 4 regioner. 

Blandt de mest interessante forslag kan nævnes følgende: 

1. Ændret årgangsopdeling i ungdomsrækkerne, hvor U14 og U16 foreslås udgå for 

såvel piger som drenge.  

2. Ændret indrangering således at alle ungdomsrækker rangeres samlet – altså alle 

U14 rækker er rangeret under alle U15 rækker og så videre. 

3. Kvartalsspillere ændres til halvårsspillere 

 

5.  Eventuelt 

 Julefrokosten 2016 
Intet nyt angående tilmeldinger. 

Siden best. mødet har Anders Bærentzen meddelt, at det er definitivt, at Lene Terp og 

Berit Nielsen stopper med 2016 arrangementet. Der skal derfor snarest findes et par    

personer, som kan hjælpe Anders, Niels Jørgen Nielsen og Pernille Svender IFV med de 

kommende års julefrokost arrangementer.        

 1. Workshop omkring fremtiden for hallerne i Varde tirsdag 22/11 kl. 17-21. 

Sportsudvalgene forsøger at håndplukke medlemmer til at deltage i workshoppen.  

 Varde IF´s Hjemmeside 

Der fremkom forslag om, at skifte til DBU-platformen. Tages op på et senere møde. 

Anders Kristensen har indvilliget i at hjælpe med til at gøre siden mere levende.  
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6.  Kommende møder 

 Region 4 årsmøde tirsdag den 22/11-2016 i Ribe Idrætscenter 

Varde IF deltager med 6 repræsentanter. Senest har Karsten Svendsen og Kurt Jeppesen 

også valgt at deltage. 

 Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag den 8/12 kl. 18.00 i VIP-loungen. Herefter et let juletraktement. 

 

Ejgil Gammelgaard 


