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Referat fra best. møde torsdag 8. December 2016 kl. 18.00 i VIP-loungen 
 

Deltagere: 

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

Karsten Svendsen (KSV) Ulrik Liestmann (UL) Dorthe Lund (DL) suppleant 

Afbud: Lars H. Kristensen 

 

1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. November 2016 

Godkendt uden kommentarer. 

 

2.  Opfølgningspunkter 

 Kontingenter lukkede hold (KSV) 

Efter oplæg fra KSV blev følgende holdgebyrer vedtaget for de lukkede 7 mands- og 11-

mandshold for sæsonen 2016/17:   

11-mandshold: 12.000 kr./helsæson (pt. herre serie 5, kvinder serie 2 og old boys). 

7-mandshold: 11.000 kr./helsæson (pt. kvinder C1-hold) 

Holdgebyret dækker de reelle omkostninger, samt et lille adm. bidrag  

Lukkede hold er ikke tildelt vederlagsfrie kunstgræstimer. 

 Afregning og kontrakter med trænere 

For en enkelt afdeling har kassereren endnu ikke modtaget kopi af alle indgåede aftaler. 

EG tager en drøftelse med formanden for det pågældende sportsudvalg. De budgetmæs-

sige rammer må under ingen omstændigheder overskrides uden bestyrelsens godkendel-

se.       

 Kunstgræs ”De gamle ben”) 

I forbindelse med indsamlingen til etablering af kunstgræsbanen blev alle fodboldaktio-

nerne (85.000 kr.) ”lagt ind” under Varde IF, mens sponsorandelen (360.000 kr.) blev 

fordelt med 75% til Varde IF og 25% til Varde IF Elite. Fordelingsnøglen blev anvendt i 

forbindelse med tildelingen af vederlagsfrie timer på kunstgræsbanen.    

”De gamle ben” er ikke tildelt vederlagsfrie timer på kunstgræsbanen af Varde IF eller 

Varde IF Elite, selv om der indbetalt et beløb svarende til et samlet forbrug på 9.000 kr. 

pr år. 

Bestyrelsen besluttede at anmode Varde IF Elite om at dække dette forbrug. EG tager op 

med bestyrelsen i Varde IF Elite.       

 

3.  Orientering fra repræsentanter fra Støtteforeningen Lars Bo Jensen og Mads Burgaard 

Jf. Støtteforeningens vedtægter forsøger Støtteforeningen at fremskaffe midler til alle afdelinger 

i Varde IF gennem arrangementer, sponsorer, partnerships m.v. Af planlagte arrangementer kan 

nævnes: 

 Spinningsarrangement 1. Marts 2017 

 Golfarrangement (Company Day) foråret 2017 

 Elitestævne i Påsken 2017 

 

Partnership-aftalen med Vestjysk Forsikring har i 2016 givet ca. 20.000 kr. 

Støtteforeningen har foreløbig 2 sponsorer: PKI og Burgaard-Sørenen. Endvidere ansøges mid-

ler fra Varde Kommune – Eliteidrætspuljen.  

   

Endelig arbejder støtteforeningen med salg af reklameskilte på Sydbank Stadion v/Poul Bur-

gaard.  
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4.  Orientering fra repræsentant fra Julefrokostudvalget (Anders Bærentzen). 

Anders Bærentzen kunne fortælle, at årets julefrokost var forløbet særdeles tilfredsstillende, og 

at det var besluttet, at ”køre” videre i 2017.  

Anders Bærentzen afløser tovholderne gennem mange år – Lise Terp og Berith Nielsen – som 

dog har indvilliget i at være konsulenter i forbindelse med arrangementet i 2017. Der skal derfor 

findes et par nye ansigter til Udvalget. Den ene er fundet - Rene Jensen – men der skal findes en 

mere, gerne en kvinde med gode organisatoriske evner.     

 

Lise og Berith vil blive takket officielt for deres kæmpe indsats for julefrokosten igennem man-

ge år i forbindelse med det årlige evalueringsmøde.      

 

5.  Eventuelt 

 Klage fra beboer på Ortenvej 

I forbindelse med træning og kampe på banerne ud mod Ortenvej parkeres der ofte 

uhensigtsmæssigt på begge sider af Ortenvej med trafikale problemer som følge. Ligele-

des parkeres der ofte på et privat græsareal på den anden side af cykelstien. 

Varde IF har kun mulighed for at henstille til bilisterne om at anvende parkeringsplad-

serne ved Varde Fritidscenter, hvilket vil ske via Varde IF´s facebook side. Afhjælper 

det ikke problemet er det et politimæssigt anliggende.          

 DBU Jylland delegeret møde lørdag den 7/1-2017 

EG deltager. MMM og UL overvejer. 

 Vaks-program i vinterferien 2017 

Varde IF tilbyder ikke VAKS-aktiviteter i vinterferien.   

 Idrætspriser 

Bestyrelsen besluttede at indstille følgende til årets mestre 2016: 

 3 F holdet 

Ansøgning til Varde Kommune, Kultur og Vækst indsendes af EG. 

 

6.  Kommende møder 

 Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 17/1-2017 kl. 18.00 

 

Ejgil Gammelgaard 


