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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

Referat teams-udvalgsmøde mandag d. 7/6-2021 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Aase Damgaard, Mogens Hedelund, (Martin Damgaard under pkt. 

materiel. 

Afbud: Louise Nielsen, Karl Brynningsen, Morten Harmsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent. 

Godkendt, Aase referent 

2. Godkendelse af referat 20/4-2021 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Bestyrelsesmøde Varde IF 

En episode omkring en træner ifm kamp, som opførte sig uforskammet overfor modstan-

dernes spillere samt kampen dommer. Klubben vil ikke acceptere sådanne opførsler. Epi-

soden kan betyde at træneren er fortid i klubben. 

Jeg skylder lige at der er truffet en afgørelse omkring træneren ved U17 drenge. Vedkom-

mende er blevet ”fyret”, han erkender selv hvad der er sket ifm. kampen., da det ikke er 

første gang, det var gang nr. 4 i løbet af 10 måneder, og han havde fået det ”gule” kort et 

par gange tidligere, var der ikke anden udvej. Som sagt, klubben vil ikke acceptere racisti-

ske udtalelser eller anden utilbørlig optræden fra nogen trænere eller øvrige der er med-

lemmer af Varde IF, og slet ikke når de er på ”arbejde” i klubuniform. 

Corona har betydet en del medlemsfald, en del spillere på drengesiden er stoppet. På pige-

siden er der stoppet 10 – 15 spillere, specielt ved U13 og U14. 

b) Licens 2.0 

Klubben har fået tildelt licens for sæsonen 2021/2022, og har fået en placering som nr. 15. 

Vi kender endnu ikke om DBU´s bestyrelse vil beslutte om det skal være en landsdæk-

kende U16 række. DBU-Sjællands bestyrelse har stemt nej, af alle lokalunioner. Hoc er 

allerede i gang med at finde de lavthængende frugter ift. placeringen. 

Jesper Frederiksen har ønsket at listen kan ligge tilgængelig.  Kian og Jesper Frederiksen 

får adgang til vores Dropboks. 

c) Generalforsamling Varde IF, tirsdag d. 8/6-2021 kl. 1900 

Mette Marie har lige meldt afbud, da hun har været i nærkontakt.  

Der bliver dog afhold generalforsamling alligevel. Kurt deltager. 

d) Kort- og langsigtede mål, ny liste 

Snak om EM Care aftalen og hvordan den skal/kan bruges 

Vi skal have lavet en styring på, hvordan Fys. ordningen og fysisk træner bruges, det er 

trænerne på U16 U18 og Senior der afgør, hvem der skal til fys. Evt. styring af tid mv fo-

retages af støtteforeningen / sundhedsansvarlig i klubben.  

Der er gang i planlægning af spiller/forældre møder på nogle af holdene.  

Der skal inden 1/8 ansættes de sidste træner der mangler for at holdene er intakte (U13 

Cheftræner/ U16 og U18 assistenttræner).  

Emnet ”Samarbejde med efterskoler” skal tilføjes listen. 

Denne liste skal gerne være udgangspunkt for møderne fremadrettet, tilføjet en opgaveli-

ste, så vi fra gang til gang kan se, hvad der skal gøres/følges op på. 

http://www.vardeif.dk/
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4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Begge lister skal overføres til den nye ”kort- langsigtede mål liste” 

Kurt ”slår begge lister” ihjel, så vi kun bruger den anden fremadrettet. 

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Status trænerteam sæson 2021/2022 

2) Holdtilmelding 2021/2022 

 1 x 1 eller 2 division 

 1 x Jyllandsserie 

 2 x 7 mands 

 U18DM 

 U16DM? 

 U16 L1 (er tilmeldt) 

 U16 L2 

 U15 L1 

 U14 L1 

 U14 L3 

 U13 L2 (8:8) 

 U13 C (8:8), region 4. 

6. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Morten Harmsen) 

2) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

a) Aftale Emcare 

Ny aftale indgået med  

3) Materielansvarlig gruppe (Martin Damgaard) 

Her til sommerferien vil alt udstyr bliver samlet ind igen, så vi kan se, hvad der er mi-

stet det første halvår.   

Kurt ønsker at – hvis der er midler til det – bliver købt en trøje eller lignende til holdle-

der og udvalgsmedlemmer, som tak for deres indsats. 

7. Regnskab 

Opdateret regnskab pr. 27/5-2021. 

Angående budget for 2021/2022, så mangler vi udspil fra DBU omkring tilskud ifm. licens, 

dette skulle gerne meldes ud efter d. 8/6-2021, hvad vi kan forvente af tilskud. 

8. Eventuelt 

Møderække foråret 2021 

Tirsdag d. 29/6-2021 

Her ser vi frem til at skulle mødes igen og have lidt godt at spise 

http://www.vardeif.dk/

