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Referat Teams-udvalgsmøde tirsdag d. 2/2-2021 kl. 
 

Tilstede: Lena Mcniel, Dorthe Jensen, Aase Damgaard, Morten Harmsen, Mogens Hedelund, Louise Ni-

elsen, Kurt Nørregaard Jeppesen 

 

Afbud: Karl Brynningsen, Martin Jakobsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Dagsorden godkendt – Aase referent.  

2. Godkendelse af referat 20/10-2020 

Referat godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Status Corona 

Kvinde-DM 1 holdstruppen, (25 spillere - 8 ledere), har trænet 3 x ugentligt, siden 11. ja-

nuar, under DBU´s Corona protokol. Et tilfælde af smitte, fra denne uge indføres ugentlig 

PCR-test af alle. Forventelig opdateret protokol i denne uge. Turneringsstart d. 21. februar 

hjemme mod Romalt IF. 

Klubbens øvrige hold/årgange, er opstart stadig udskudt frem til d. 8. februar. Bestyrelsen 

vil inden d. 8. februar tage stilling til regeringens forlængelse af restriktionerne til d. 28. 

februar. Der opfordres til at trænerne aktiverer årgangene via sociale medier. 

Bestyrelsen har fuld forståelse for at man gerne vil i gang, specielt ved de årgange, hvor 

der er blevet tilknyttet nye trænere i vinterpausen, hos os U18. 

Forslag fra Lena om at lave udmelding omkring beslutningen om evt.  fortsat nedlukning 

af træning. Og en begrundelse for hvorfor klubben vælger at lukke ned. 

Kurt fortæller at klubben har valgt at følge skolernes håndtering. Så når der ikke sendes 

elever i skole, trænes der heller ikke fodbold.  

 Kurt vil fremadrettet informere udvalget om de beslutninger der tages, eller er brug for at 

få input til beslutninger der skal tages.  

b) Aflønning af trænere ifm. Corona 

Det har været vendt på bestyrelsesmøde, om man skulle nedsætte aflønningen af klubbens 

trænere på baggrund af Corona nedlukning i foråret. Bestyrelsen har besluttet at alle kør-

selsregnskaber skal godkendes af bestyrelsen. 

c) Kontingent forår 2021 

Kurt og Morten Lundkvist kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde, omkring ned-

sættelse af kontingent i foråret. 

Klubben har ansøgt DIF og DGI Corona hjælpepulje, på ca. 120.000 kr. Der forventes 

svar i marts måned. Indendørs og kunstgræs kontingent bliver reduceret.  

Corona hjælpepuljen - hvis vi får noget af den, vil kunne dække noget af en evt. nedgang i 

kontingenter 

d) Kasserer i Varde IF, pt. Niels Jørgen Nielsen, men der skal stadig findes en permanent 

løsning. 

Har vi mulige emner til sådan en post? 
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e) Varde Kommune – DBU – Velfærdsalliance 

Der har været afholdt virtuelt møde for kommunens fodboldklubber. Der er fokus på de 

”skæve” fodboldspillere, herunder introduktion til fodbold via børnehaver, ældre med dår-

ligt hjerte. Idrætsrådet vil være indgangsvinklen. 

f) Bestilling ved Intersport 

Er desværre ikke muligt pt. da de er lukket ned, ikke engang ”take away” 

g) Fordeling af Hummel- og Aservemidler 

Forslag til ønske skal fremsendes til bestyrelsen. Kurt har lavet et oplæg. 

Lena meddeler at der mangler fodbolde til Vita skolen – dem de fik ved start, er væk. 

Aase tager fat i Martin D omkring nye bolde til Lasses træning på Vita skolen. Efterføl-

gende er der optalt ekstra bolde, og Martin Damgaard tager kontakt til Lasse Skovhøj, og 

afklare behovet for bolde ved Vita. 

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Begge punkter gemmes til vi åbner efter Corona igen.  

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Infomøde Eliteklasserne Vita 

Fint fremmøde og godt møde. Der skal spilles fodbold i Varde, for at gå der.  

Lene mener at det er vigtigt at der lægges en fast linje, så der ikke skiftes fra år til år.  

Information omkring den nye pige talentstruktur ved DBU. Der kommer et ekstra talent-

center, kaldet Syd. Klubberne bliver delt op i 3 kategorier, A – B – C. A-klubber er de 

klubber som har licens. B-klubber er de klubber der har søgt. C-klubber er alle øvrige 

klubber. Der vil være en tidligere selektion, så der vil fremover vil være mere træning, end 

selektion, som man tidligere har brugt en del af samlingerne til.  

Mark U16 har sagt op, han er blevet tilbudt fuldtids trænerjob i Norge.  

Begge de nye træner (Kian Senior – Stephan U18) får gode tilbagemelding. U18 træneren 

Stefan, er assistent på Senior og det virker til at de er taget godt imod og kommet godt fra 

start.  Der har været lidt form at få arbejdet tilbage.  

Der er god aktivitet på FB, hvor holdene holdes i gang og er lidt sociale aktiviteter, både 

sportsligt og hyggeligt. Dette iværksat af træner men også forældre.  

Super med disse initiativer, da hjemmetræning hver især ikke er ”det fedeste”.  

Måske en gode ide at lave lidt byttehandler med kreative ideer, så alle får gavn af dem.  

6. Orientering fra øvrige 

1) Børnegruppen   

2) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

a) Status licens 2.0 

Også her er det hele Corona ramt og der kommer lidt mange meldinger.  

Vi har fået dispensation, til at der ikke er en færdig uddannet A-licens træner på 

U18.  

Det ser lovende ud i forhold til licensen, vi kan opfylde kravene til 1-stjerne – og 

måske endda lidt mere. Pt. stiler vi efter 1-stjerne, men gerne 1½ stjerne.   

  

http://www.vardeif.dk/
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3) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

a) Status kalender salg 

Støtteforeningen holder møde i næste uge, hvor vi får status på juletræs salg – ca. 

150 stk. blev afhentet.  Kalender er der solgt ca. 1000 af.  Et fint overskud, da der 

alle annoncer i kalenderes er solgt til sponsorer.  

Vi forventer mere run på juletræs afhentning næste år, og vi fik – efter lidt tid, en 

fin forældre opbakning. 

Snak omkring ”Tordenskjolds soldater” og prisen – kan det sættes op til kr. 50,-??     

4) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard & Martin Damgaard) 

Kurt sender en ansøgning afsted, så vi kan blive berettiget til Hummelmidlerne.   

7. Regnskab 

Kasserer posten er overtaget af Niels Jørgen Nielsen. Han er ved at få overdraget regnskab af 

Markus. Meget få poster er lagt i regnskabet siden periodens start. 

8. Eventuelt 

Lena har et par punkter.  

- Gode fodboldmiljøer – er blevet neddroslet pga. Corona.  

- Trivselsundersøgelse er gennemført, men resultatet er ikke modtaget. Søren Østergård har 

 tilbudt at komme, men måtte aflyses pga. Corona, måske bliver det muligt efter Corona, 

 men det vides ikke endnu.  

- Der er tilbud om at vi kan få billeder med i den brochure der bliver lavet. Lene tager fat i 

 Louise og få billeder tilsendt. 

- Projektet har givet Varde IF meget og god omtale, da der er sendt forældrerepræsentanter                   

 afsted i stedet for træner/ledere fra klubben 

Lena vil gerne kende til struktur og beslutningsproces i Sportsudvalget. 

Kurt forklarede det. 

- I udvalgets funktionsbeskrivelse, står der hvilke opgaver man har og hvem man referer til 

- Overordnende beslutninger, herunder kontingent og budget ligger ved bestyrelsen 

- Umiddelbart er det få ”nye” beslutninger der bliver truffet i udvalget, mange af opgaverne går 

igen fra år til år. Fremgår af Årshjul. 

- Punkter til drøftelse kan altid sættes på dagsordenen. 

Møderække foråret 2021 

Tirsdag d. 9/3-2021 

Tirsdag d. 20/4-2021 

http://www.vardeif.dk/

