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Referat fra bestyrelsesmøde den 10. November 2015 kl. 18.00 i VIP-loungen 
 

Deltagere: 

Jørgen Nielbæk (JN) Anders Bærentzen (AB) Karina Svane (KS) 

John Meldgaard (JMN) Ejgil Gammelgaard (EG)   

 

1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23.09.2015 

Godkendt uden kommentarer. 

 

2.  Godkendelse af referat fra Generalforsamling 

Godkendt uden kommentarer. 

 

3.  Evaluering og opfølgning på Generalforsamling  

 Konstituering 

Jf. vedtægterne mangler der 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. 

Formand: Jørgen Nielbæk 

Næstformand: John M. Nielsen 

Kasserer Anders Bærentzen (indtil 31.12.2015) 

Sekretær: Ejgil Gammelgaard 

 Form 

Fremover skal generalforsamlingen starte kl. 19.00. 

Eventuelle andre punkter til drøftelse samme aften skal tages op når generalforsamlingen of-

ficielt er afsluttet.   

 Opfølgningspunkter 

 Bestyrelsen har bedt sportsudvalgene for henholdsvis børn og kvinder om, at de hver 

især finder et medlem til bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være interesseret i 

kassererposten.  

 Bestyrelsen har skriftligt redegjort for, hvorfor forslaget angående samme beløbs-

størrelse pr. medlem fra hovedforeningen ikke kunne behandles på generalforsam-

lingen.   

 Bestyrelsen fastslog, at kunstgræs kontingent gælder for alle, der træner på kunst-

græs i vinterperioden. 

 

4.  Økonomi (AB) 

 Overdragelse 

 AB har indvilliget i at klare de operationelle opgaver frem til årsskiftet, hvor bestyrelsen 

håber at der er fundet en afløser. Derfor overdrages formalia ikke for nærværende. KS 

assisterer i fornødent omfang.    

 

5.  Sponsorer 

 Status ang. samarbejde med Varde IF Elite  

Der har været afholdt endnu et positivt møde med Varde IF Elite, og der arbejdes hen imod 

en hensigtserklæring og køreplan for samarbejdet. 

 Passivt medlemsskab 

Prisen for passivt medlemskab af Varde IF er fastsat til 100 kr., som inkluderer 2 billetter til 

DS-kampe sponseret af Varde IF Elite. 
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6.  Sportslig status 

 Skrivelse til Varde Kommune angående prisniveau for anvendelse af kunstgræsbanen 

På et møde omkring brugen af kunstgræsbanen, som Jesper Brodersen havde indkaldt til, var 

der 100 % enighed blandt de fremmødte klubber om, at det i fællesskab skulle forsøges at 

påvirke Varde Kommune til at betragte leje af kunstgræsbanen på lige fod med leje af haller, 

og at der derfor burde ydes tilskud på samme måde som til halleje. Som den største bruger af 

kunstgræsbanen skulle Varde IF være primusmotor i dette arbejde.   

Efter en drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet, at der ikke var grundlag for at ændre på 

den 10-årige aftale på nuværende tidspunkt. Derimod vil bestyrelsen gerne indstille til Varde 

Kommune om, at kunstgræsbanen kan anvendes uden ekstra betaling under forudsætning af, 

at der ikke er tale om merslitage. JN fremsender indstilling. 

 Indspark fra ungdomstræner Jesper Simonsen angående brug af kunstgræsbanen 

Det konstruktive indlæg fra Jesper angående optimeret brug af kunstgræsbanen blev drøftet, 

og bestyrelsen er enig i, at der ved yderligere opdeling af arealet eller samtræning, eventuelt 

på tværs af kønnene, at de knappe resurser kan anvendes mere optimalt.  

JMN meler tilbage til Jesper. 

 Organisation Herre Ungdom 

Sportsudvalget for drenge ungdom er den helt store udfordring, hvor Lars H. Kristensen pt. 

er eneste udvalgsmedlem. Bestyrelsen drøfter flere muligheder med Lars Granly. 

Lars H. Kristensen afholder møde med den uværende trænerstab angående den kommende 

sæson og hvilke årgangshold der er basis for.   

 SFS – Centertanken 

JMN forespørger EfB angående status på talentcenter manualen forud for repræsentant-

skabsmødet i SFS den 22/11-2015.   

 Træneromkostningsgodtgørelser 
Bestyrelsen besluttede af assistenttræner for U14 drenge skal godtgøres med kr. 3.750 for et 

halvt år + trænerpakke og assistenttræner for U15 drenge. Kr. 12.000 for 1 år + trænerpakke. 

 

7.  Eventuelt 

 Varde IF deltager ikke i 2015 udgaven af TeamAuktion afholdt af Varde IF Elite, og har 

som følge heraf ikke imødekommet forespørgslen om at sponsere 2 billetter til Julefrokosten 

2015. 

 Pr. møde i samarbejde med Vestjyllands Forsikring med foredrag F Henning Larsen angå-

ende Racing Across America. Da Varde IF Elite og Varde Cykelklub begge har meldt fra og 

der samtidig er økonomi involveret trækker vi os ligeledes fra projektet.   

  DBU Jylland afholder kurser angående rekruttering og fastholdelse af frivillige. Varde IF er 

repræsenteret af flere deltagere på mødet hos Esbjerg IF 92 den 23/11-2015.    

 

8.  Kommende møder 

 Årsmøde DBU Jylland region 4 den 18/11-2015 i Vejen 

Varde IF deltager med 5 personer. 

 Halvårsmøde med Varde IF Elite 

Afholdes i december i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. 15. eller 17. Decembe rkl. 

19.00. 

 Næste bestyrelsesmøde 

15. eller 17. december kl. 18.00. 
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 Møde med sportsudvalgene ultimo Januar 2016 

Følgende emner skal drøftes: 

Hvorledes sikres, at vi agerer som én klub såvel intern som ekstern. 

Forberedelse af trænermøde. 

Budgetlægning for 2016/17. 

 

Ejgil Gammelgaard 


