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Referat fra bestyrelsesmøde den 31. Maj 2016 kl. 19.00 i Mødelokale 1 
 

Deltagere: 

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

Lars Æbelø-Nielsen (LÆ)   

Afbud: Karina Svane (KS) 

Yderligere deltagere: Erik Grabow, Kurt Jeppesen og Marcus Steffensen  

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. April 2016 godkendt uden kommentarer. 

 

2.  Budgetlægning 2016/17 

Ved budgetlægningen for indeværende regnskabsår 2015/16 blev der fra Hovedforeningen over-

ført 334.000 kr. til sportsudvalgene.     

 

Med udgangspunkt i status på nuværende tidspunkt anslås det, at overskuddet i Hovedforenin-

gen reduceres med ca. 170.000 kr. og indtægterne i sportsudvalgene reduceres med op til ca. 

140.000 kr. under nuværende forudsætninger. Blandt andet er tilskuddet fra idrætselitepuljen i 

Varde Kommune reduceret fra 214.000kr til 150.000 kr. 

Det forekommer derfor umuligt at bibeholde de nuværende sportslige ambitioner med mindre 

indtægterne øges kraftigt, alternativt at omkostningerne reduceres væsentligt. 

 

Alternative modeller til den nuværende kontingentmodel, hvor der opereres med udendørs kon-

tingent, indendørs kontingent, kunstgræs kontingent samt differentieret kontingent blev drøftet, 

da nuværende model er særdeles resursekrævende med hensyn til opfølgning.  

 

Af gennemsigtighedsmæssige årsager bør det kommunale tilskud til træner- og lederuddannelser 

konteres separat og ikke sammen med det kommunale medlemstilskud, som for det kommende 

regnskabsår udgør 150 kr. for medlemmer under 25 år.      

 

Lars Æbelø-Nielsen fremsender budgetoplæg til de enkelte sportsudvalg med henblik på drøf-

telserne på det næste budgetmøde.  

 

3.  Opfølgningspunkter 

 Trænerkontrakter 

Bestyrelsen besluttede, at alle træneraftaler skal udarbejdes i henhold til DIF´s standard kon-

trakt. 

  

4.  Eventuelt 

 DBU´s talentudviklingspulje 

Kreditnota på 7.440 kr. modtaget fra DBU. Angår U17 licens.  

 IFV Brugerråd 

På forespørgsel fra IFV besluttet, at Ejgil Gammelgaard indtræder i Brugerrådet. 

 

5.  Kommende møder 

Næste budgetmøde den 15/6 eller 16/6 2016 

 

Ejgil Gammelgaard 


