
Varde Idrætsforening 
Lerpøtvej 55 – 6800 Varde 

Sekretær 

Ejgil Gammelgaard 

Sdr. Randsigvej 34 
6800 Varde 

Tlf.: 2168 9428 

E-mail: 

gammelgaard@privat.dk 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. December 2015 kl. 18.00 i VIP-loungen 
 

Deltagere: 

Jørgen Nielbæk (JN) Ejgil Gammelgaard (EG) Karina Svane (KS) 

John Meldgaard (JMN)    

 

1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10.11.2015 

Godkendt med en enkelt rettelse. 

 

2.  Økonomi  

 Status 

Likviditeten er Tilfredsstillende. 

KS følger op på udbetaling af de sidste omkostningsgodtgørelser. 

 Kunstgræsforbrug 

Kontingentbetaling for brug af kunstgræsbanen i vinterperioden foretages på hjemmesiden. 

Pt. er det kun ganske få der har indbetalt, KS følger op hos sportsudvalgene.  

Forbruget af timer på kunstgræsbanen i 2015 overstiger de tildelte antal fritimer med ca. 

95.000 kr. Da det kun er Pige-/kvindeafdelingen der har budgetteret med ekstra timer 

(25.000 kr.), formodes det at medføre udfordringer over til budgettet.   

 Ansøgning om spillemidler 

Almennyttige foreningernes mulighed for at modtage tilskud fra spillehaller er suspenderet 

som følge af svindel. For at tilgodese de foreninger, der tidligere har modtaget tilskud, har 

Skat for 2016 og 2017 etableret en pulje på 80.000 mio. kr. årligt, som foreningerne kan an-

søge midler fra. Ansøgningsfrist for 2016 er 1. februar.      

KS drøfter fremgangsmåde med Anders Bærentzen.  

 Forøget tilskud til lederuddannelse 

Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet at hæve tilskudsgrænsen til lederuddannelse fra 

max. 5.000 kr. pr. kursus til 7.500 kr. pr. kursus. Brugerbetaling vil stadig udgøre 25%. 

Samtidig bortfalder reglen om max. 200 kr. i tilskud pr. medlemmer under 25 år.    

 OK aftalen 

Flyer projektet kører efter planen. Gavekortordningen vil ikke blive ændret til en kontant-

ordning. 

 Medlemsindberetning 2015 

Medlemsindberetningen er indberetningen til Danmarks Idrætsforbund (DIF), der sammen 

med DGI og Firmaidrætten har oprettet Centralt ForeningsRegister. Medlemmer defineres 

som aktive medlemmer samt fx bestyrelsesmedlemmer, trænere og æresmedlemmer m.fl., 

der har frikontingent. Denne gang lukker indberetningen 31. januar 2016. JN kontakter An-

ders Bærentzen. 
 

3.  Sportslig status 

 Organisation Herre Ungdom 

Heldigvis begynder det at lysne med hensyn til at få organisationen på plads. På et møde den 

9. december med deltagelse af udvalgsmedlemmer fra sportsudvalget Børn, Lars H. Kristen-

sen sportsudvalget Ungdom og bestyrelsen meldte flere udvalgsmedlemmer fra Sportsud-

valget Børn sig klar til tage en tørn sportsudvalget herre Ungdom.  

Der vil blive udarbejdet beskrivelser for resursepersoner omkring de enkelte hold, uden re-

sursepersoner ingen holdtilmelding. Bestyrelsen og sportsudvalget bistår trænerne med at 

finde resursepersonerne, og vil fremover være repræsenterede på trænermøder.       
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Endelig vil det blive forsøgt at tilknytte en sportschef til Herre Ungdom. 

Træneromkostningsgodtgørelser – aftaler  
Enkelte aftaler for 2015 mangler at komme på plads skriftligt.  

Alle indgåede kontrakter skal tilgå kassereren. Ved aftaler, der ligger udover de fastlagte 

rammer er det kun bestyrelsen, der kan godkende aftalen.   

Herre afdelingen er udfordret angående omkostningsgodtgørelser, idet de indgåede aftaler 

overstiger budgettet betydeligt. JN tager fat i sportsudvalget Herrer.      

 

4.  Møde med Varde IF Elite (for Varde IF Elite deltog Henrik Jessen og Kurt Nicolaisen). 

 Fordeling af Hummel midler 2016 

Følgende blev besluttet i forhold til fordelingen 2015: 

Materialer: Der flyttes kr. 15.000 fra Varde IF Elite til Varde IF. 

Fodboldstøvler: Uændret. 

Plejemidler: Uændret.  

 Sponsorsamarbejdet 
 Jf. den indgåede samarbejdsaftale er det udelukkende mersalg (ny salg), der deles 50/50.  I 

forhold til mer-/opsalg til eksisterende sponsorer, aftaler udvalget fordelingen fra case til ca-

se. (Udgangspunktet er at hvis der i dag foreligger en samlet aftale på kr. 10.000, så behol-

der tegnende forening dem og kun hvis sponsoratet øges, så deles dette beløb). 

Foreløbig er der konkret aftalt samarbejde om fælles kampprogram fra 2016 og salg af re-

klameskilte på Sydbank Stadion og Kunstgræsbanen. På sigt og med respekt for den nuvæ-

rende Sydbank aftale skal det forsøges at en ny fælles hovedsponsor.  

 Sportslig samarbejde 

Enighed om, at samarbejdet mellem DS, U19 og serie 2 har fungeret godt i efteråret med 

Henrik Nielsen som koordinator. Det tætte samarbejde vil også få høj prioritet til foråret ik-

ke mindst angående træningstider på samme tidspunkt og koordineret kampafvikling.  
Henrik Jessen påpegede, at der er stor forskel på niveauet i U19 og DS. Det kan derfor ikke 

forventes, at nyoprykkede U19 spillere kan slå igennem på DS-holdet den første halvsæson. 

I efteråret har Mads Falk, Gustav Vind og Lasse Kristiansen dog fået pæn spilletid. 

JN redegjorde for den kommende organisation på herre Ungdomssiden og gjorde endvidere 

opmærksom på problemerne med at få enderne til at hænge sammen økonomisk i herre Se-

nior. 

JMN redegjorde for SFS samarbejdet og omtalte talentcenter modellen, hvor Varde IF skal 

være 1af 4 talentcentre. Enighed om, at talentcenter modellen vil styrke talentudviklingen i 

det sydvestjyske område, men det er vigtigt at intentionerne implementeres i praksis, således 

at begge parter for det tilsigtede udbytte af samarbejdet. Derfor skal talentcenter manualen 

fungere i praksis senest fra sommeren 2016, ellers opsiger vi SFS-aftalen med effekt pr. 31. 

December 2016. JMN informerer EfB.        

 Mulighed for at ansøge om spillemidler 

Varde IF ansøger fra den af Skat etablerede pulje i 2016 og 2017. BigBen er således kun in-

direkte involveret, som følge af de udloddede midler i 2013 og 2014. 

 Eventuelt 

Grundet ansættelsesændring hos Varde Kommune stopper Jørgen Nielbæk som formand i 

Varde IF efter generalforsamlingen i 2016. 

JMN stopper som DBU B&U konsulent i Varde IF pr. 31.12.2015. Honorar for konsulent-

ydelsen modregnes i honoraret som træner på idrætstalentlinjen.   
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5.  Kommende møder 

 DBU Jylland delegeretmøde den 9. januar 2016 

Ejgil Gammelgaard og evt. andre deltager. 

 Kampfordelermøde den 13/1-2016 

Carl Sørensen og Ejgil Gammelgaard deltager. 

 Næste bestyrelsesmøde 

Den 5. Januar 2016 kl. 18.00. 

 

Ejgil Gammelgaard 


