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Referat fra best. møde onsdag den 17. August 2016 kl. 20.00 i VIP-loungen 
 

Deltagere: 

Jørgen Nielbæk (JN) Ejgil Gammelgaard (EG) John Meldgaard (JMN) 

Lars Æbelø-Nielsen (LÆ)   

Sportsudvalgsmedlemmer: Erik Grambow, Karl Brynningsen. 

Afbud: Karina Svane (KS) 

 

1.  Økonomi 

 Status 2015/16 

Ansøgningen til SKAT angående kompensation for tabte spillemidler er imødekommet med 

det fulde beløb. Ordningen kører også i 2017. 

 

På nuværende tidspunkt estimeres regnskabet for 2015/16 at ende på plus 0. 

 Budget 2016/17 
Budgettet for regnskabsåret 2016/17 blev fastlagt. Budgettet er meget stramt og der vil 

komme opfølgning på budgettet senere på året, når der er mere konkrete nyheder omkring 

ny hovedsponsor fra 1. januar 2017. 

Kontingent for den kommende sæson er i samme forbindelse fastlagt. Udgangspunktet har 

været at fastholde uændrede kontingenter for den kommende sæson samt at differentieret 

kontingent fastholdes. 

Herudover er der fastlagt et obligatorisk kontingent på 400 kr. for træning på kunstgræs for 

alle spillere fra U13 og ældre. Dette er indregnet i kontingentet fra efteråret 2016.   

For de hold, hvor kontingentet overstiger 2.000 kr. årligt, opkræves kontingentet for et halv 

år af gangen, i August måned og Januar måned.                

2.  Strategi - Status 

JN tilbød at være katalysator omkring opdatering af strategiplanen til efteråret.  

   

3.  Generalforsamling 

Afholdes mandag den 26. September kl. 18.30. 

EG lægger indkaldelse på hjemmesiden samt booker lokale.  

 

4.  Organisation 

 Sportsudvalg Børn 

I forbindelse med et ”generationsskifte” har det nye udvalg følgende sammensætning: 

Formand: Ledig 

Næstformand: Jakob Grønne 

Næstformand: Brian Siig 

Kontingentansvarlig: Jeanette Vestergaard Pedersen 

Materialeansvarlig Varde Fritidscenter: Allan Dalsgaard 

Materialeansvarlig Lykkesgårdskolen: Ulrik Liestmann 

Webmaster og facebook: Jan Brinch Andersen 

Kursusansvarlig: Brian Jacobsen  
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 Sportsudvalg piger ungdom/kvinder 

Udvalget er i gang med en omorganisering, som indbefatter en opnormering resursemæssigt.   

 Sportsudvalg drenge ungdom/herrer 
Det nye udvalg har følgende sammensætning: 

Ansvarlig for trænerkontrakter: Lars Granly 

Ansvarlig for kontingenter og budgetopfølgning: Ole Termansen  

Træneransvarlig for U19 og herre senior: Finn Thøgersen 

Materialeansvarlig og webmaster U19 og herre senior: Jens Pedersen 

Materialeansvarlig ungdom: Jesper Bo Jensen 

Øvrige opgaver ungdom: Lars H. Kristensen.  

 

5.  Hjemmeside 

Det kniber med opdatering af hjemmesiden, især for herre ungdom og – senior. Som minimum 

skal oversigten over sportsudvalgsmedlemmer, træningstider samt trænere/holdledere være op-

daterede.  

  

6.  Kampe på Sydbank Stadion for DBU hold 

I efteråret er der flere tilfælde af sammenfald af kampe U18 piger og herre DS holdet – lørdage 

kl. 15.00.  Begge hold har fremsendt ønske til DBU om dette spilletidspunkt. 

 

Der afholdes møde med deltagelse af repræsentanter fra sportsudvalget kvinder, Varde IF samt 

Varde IF Elite med henblik på at fastlægge den fremtidige prioritering, og så vidt muligt undgå 

sammenfald ved fremsendelse af koordinerede ønsker til DBU´s turneringsplanlægningsudvalg.   

 

7.  U16 landskamp 

Der afvikles U16 drenge landskab mellem Danmark og Ungarn på Sydbank Stadion torsdag den 

29. September kl. 13.00. I den forbindelse skal der findes en tovholder fra Varde IF. 

EG forespørger netværket omkring Varde IF Elite. 

 

Jens Pedersen Varde IF herre senior har påtaget sig opgaven. 

 

8.  Eventuelt 

Intet. 

 

9.  Kommende møder 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 7. Sept. kl. 19.00 

 

Ejgil Gammelgaard 


