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        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

Referat teams-udvalgsmøde torsdag d. 11/3-2021 
 

Tilstede: Mogens Hedelund, Lena Mcniel, Kurt Nørregaard Jeppesen 

 

Afbud: Louise Nielsen, Morten Harmsen, Karl Brynningsen, Flemming Snitgaard, Dorthe Jensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent. 

Godkendt – Kurt referent 

2. Godkendelse af referat 02-02-2021 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Bestyrelsesmøde Varde IF 

- Kontingent, klubben har besluttet at give vores medlemmer mulighed for at støtte eller 

få en nedsættelse. Når man skal betale kontingent for foråret 2021, vil der under beta-

lingen være mulighed for at få en ”rabat” på 150 kr. eller betale det normale kontin-

gent. Betaling senest 15/4-2021. 

Lena: En god løsning, så man har mulighed for at støtte klubben. Husk at gøre op-

mærksom på dette via sociale medier eller hjemmeside. 

- ITL, Rene udfærdiger ansøgning omkring ITL for skoleåret 2021/2022. ITL er udvidet 

så alle skoler i kommunen kan søge. Budget ca. 90.000 kr. ITL regnskab vil kunne ses 

i klubbens regnskab. 

- CUP træningskampe (9:9) vil blive afviklet på tværs af kunstbanen. 

Lena: Må der være tilskuer til kampe? Kurt, nej jf. DBU må der ikke være tilskuer/for-

ældre til træning og kampe. En holdleder kan godt gå i omklædningsrummet inden 

kamp og ”klargøre” tøj mv. Ellers skal man følge udebaneholdets regler for brug af 

faciliteter og sund fornuft. 

- Klubben har fået 45.905 kr. ud af en ansøgning på 121.000 kr. Beløbet vil indgå i 

klubbens regnskab, og vil ikke blive fordelt til udvalgene. 

- Træningsplan for græs, skal fastlægges inden påske. Udgangspunktet er planen for for-

året 2019. 

- Hummel og Aserve midler er fordelt således: 

 

  
Kvin-
deafd. Herreafd. 

Herre Ung-
dom 

Børne-
afd. Total  Konto total 

Materialer incl. 
bolde 88.200 94.100 66.200 61.500 310.000 310.000 

Plejemidler Aserve 12.000 23.000 5.000   40.000 40.000 

Støvler 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 40.000 

Total 110.200 129.800 93.200 71.500 390.000 390.000 

 

b) Status Corona 

- Klubben har startet træningen op, jf. anbefalinger fra myndighederne og DBU 

http://www.vardeif.dk/
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- Kvinde-DM truppen fortsætter efter deres protokol. Alle seniorer indgår nu i truppen, 

og man har dermed fravalgt muligheden for at spille træningskampe for 2 holdet. 

- Der har været store udfordringer omkring Varde Fritidscenter, da dette har været luk-

ket ned og medarbejdere hjemsendt. Det har betydet at man har trænet i Esbjerg i små 

2 uger og afviklet de 2 hjemme turneringskampe i Guldager. Udgiften til dette har 

Varde Kommune accepteret at være medvirkende til at betale. 

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

Næste møde 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Næste møde 

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Trænerteam resten af foråret 2021 

U13: Ingen ændringer 

U14: Lasse har sagt op – Niels Jokumsen tager over indtil sommerferien 

U16: Mark har sagt op – Emil overtager indtil sommerferien 

U18: Stephan – Malte 

Senior: Kian – assistenttræner Martin Berendsen (ny) 

Lena: Øvrige sport under Vita er startet op, hvad med fodbold på pige siden. Mogens, 

har ikke hørt fra Anna Bach om den mulighed. En udfordring er, at man skal komme 

fysisk til træning, og derefter skal hjem og fortsætte undervisning virtuelt. Indtil videre 

afventer man eventuelle lempelser i Corona reglerne. 

2) Trænerteam sæson 2021/2022 

Er i gang med at få kabalen til at gå op, men der skal hentes nye trænere, både ved U14 

og et eventuelt U15. Head of coach arbejder man med en løsning med Kian Røn, som 

tager sig af de ældste årgange og i samarbejde med Jesper Frederiksen (børneudvik-

lingstræner) som skal have fokus på de yngste årgange. Kian vil samtidig være ansvar-

lig for senior, begrænset til et års tid. 

6. Orientering fra øvrige 

1) Børnegruppen   

2) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

a) Status licens 2.0 

Auditør møde bliver afholdt virtuelt d. 29/3-2021 

Ansøgning skal færdiggøres inden. 

Mangler udspil omkring fysisk træner og fysioterapeut fra Emcare (Karl) 

Er ved at udfærdige kontrakt på Head of coach. 

Kurt indkalder Mogens og Morten H til møde tirsdag. 

3) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

a) Status kalender salg 

4) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard & Martin Damgaard) 

- Martin Damgaard har opgjort mangler for alle hold, og det beløber sig til ca. 48.000 

kr. Derved er alle hold ”fyldt” op med kamptøj, bolde mv. Manglerne og 2 x træner-

pakke er iværksat bestilt, så holdene kan være klar, når og hvis de kommer i gang med 

kampe. 

http://www.vardeif.dk/
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7. Regnskab 

Kurt gennemgik regnskab, ingen ubehagelige overraskelser. 

8. Eventuelt 

Nil 

 

Møderække foråret 2021 

 

Tirsdag d.20/4-2021 

Tirsdag d. 18/5-2021 

Tirsdag d. 22/6-2021 

http://www.vardeif.dk/

