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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

Referat teams-udvalgsmøde tirsdag d. 20/4-2021 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Aase Damgaard, Louise Nielsen, Karl Brynningsen 

 

Afbud: Mogens Hedelund, Morten Harmsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent. 

Godkendt - Kurt  

2. Godkendelse af referat 11/3-2021 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

Flemming Snitgaard har meddelt at han stopper i udvalget. Drøftede hvordan vi får headhun-

tet de rigtige personer, - ved specifikke opgaver – på anden måde gøre det interessant at være 

en del af den samlede opgaveløsning.  

a) Bestyrelsesmøde Varde IF 

• Ansøgninger for piger og drenge er afsendt. I regnskabet specifik kontooprettelse for 

ITL. 

• Alle hold klæder indtil videre om hjemmefra til træning 

• International fodboldskole evt. i uge 32, hvor vi kun skal lægge baner til. Der er primært 

tale om en scout arrangement. Vi beder om at få materiale tilsendt. 

• Banefordeling er netop kommet på plads og fremsendes til relevante parter onsdag den 

31/3. Alle baner vil være tilgængelige tirsdag efter Påske, dog kan opkridtning mangle 

på enkelte baner de første par dage. 

Sydbank Stadion er klargjort til kampe i Påsken. 

b) Status Licens 2.0 

• Ansøgning indsendt med enkelte mangler. Skal være indsendt senest 1/6-2021. 

• Mangler kontrakt/aftaler på fysisk træner, fysioterapeut, head of coach, børneudvik-

lingsansvarlig, cheftræner U14, målmandstræner. 

• Konklusion og gode råd ifm. auditmøde med Anders Gerber 

c) Pige Manual 

I bedes gennemlæse manualen, og komme med input. Tanken er at den skal lægges på 

hjemmesiden. 

d) Kort- og langsigtede mål, ny liste 

Forslag til ny opgave/årshjul, så det hele samles i en liste, men kan sorteres via filter. 

Drøftes på næste møde. 

e) Power point til brug ved spiller/forældremøde ved årgangene 

Forslag til Power Point, som kan bruges ifm. spiller/forældremøde ved årgangene. 

Drøftes på næste møde 

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

Næste møde 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Næste møde 

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

http://www.vardeif.dk/
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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

1) Status trænerteam resten af foråret 2021 

Næste møde 

2) Status trænerteam sæson 2021/2022 

Næste møde 

6. Orientering fra øvrige 

1) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

Næste møde 

2) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

a) Status kalender salg 

3) Materielansvarlig gruppe (Martin Damgaard) 

Martin Damgaard har overtaget bestilling og styring af alt materiel ved Sportsudvalget. 

7. Regnskab 

1) Budget 2021/2022 

Næste møde 

8. Eventuelt 

Møderække foråret 2021 

Tirsdag d. 18/5-2021 

Tirsdag d. 22/6-2021 

http://www.vardeif.dk/

