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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

Referat udvalgsmøde onsdag d. 27/10-2021 
 

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

gaard, Mogens Hedelund, Jesper Frederiksen 

 

Afbud: Morten Harmsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent. 

Dagsorden godkendt - Aase referent 

2. Godkendelse af referat 7/9-2021 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Information fra bestyrelsesmøde VIF. 

På sidste bestyrelsesmøde kunne man ikke få budget 2021/2022 til at hænge sammen. Ud-

gangspunktet var et underskud på 100.000 kr. Pige – Kvinder er udfordret, da de har det 

største ”underskud”. Et par muligheder blev drøftet, 1 > Støtteforeningen skal være tov-

holder for et spinningsarrangement, som afholdes i marts måned 2022, med en indtægt på 

50.000 kr. 2 > Klubben udskyder afskrivning på kunstbanen med 50.000 kr. Begge mulig-

heder er i spil. 

b) Generalforsamling Varde IF 

Bestyrelsen + 1, var til stede. En del drøftelse omkring budget 2021/2022. Budget 

2021/2022 udviser pt. et underskud på ca. 60.000 kr. med afskrivning på kunstbanen. 

c) KDF – fremtid 

Kurt deltager i arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til reviderede vedtægter. 12 

divisionsklubber, ser gerne den fordeling af pladserne i bestyrelsen. For nuværende har 

Liga klubberne ”magten”. Første møde er afholdt, og der er ikke den store imødekommen-

hed fra liga-klubberne til dette forslag.  

Kunsttid:  Vi bruger stort set alt det kunst tid vi har – pris 800 kr.pr 11 mands bane. I 

Bramming giver vi 375 kr. (tilbudspris) i Bramming 

4. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Morten Harmsen) 

a) Information fra talentsektorgruppe møde/r 

b) Status SUP for efterår 2021 

De er kommet godt i gang. Der var alt for mange den første gang (ca. 100), så 

der er slået bak og det står pt stille til der er fundet flere trænere.  

Støtteforeningen tilbyder at komme til SUP og servere kaffe mv til forældre 

som står og ser på – Jesper F sender Aase besked.  

2) Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

a) Samarbejde BGI, herunder leje/lån af kunstbane 

Der er startet på en frisk i forhold til Bramming Efterskole og der skal være 

møde 28/10. Herunder skal der tales om at SUP kan afholdes ved BGI.  

Infomøder den 29/11 til kommende VITA elever for ITL er det i december må-

ned.  

3) Støtteforeningen gruppe (Louise Nielsen) 

http://www.vardeif.dk/


 

 

 

  

 

 

   

 

    
 Varde Idrætsforening – Lerpøtvej 55 – 6800 Varde – www.vardeif.dk 

Side 2 af 2 

 

 

Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

a) Status/orientering af indtægtsgivende aktiviter/sponsorer 

b) Setup fra årsskiftet, henset til Jesper Fredriksens mail. 

Se input nedenfor. 

4) Materielansvarlig gruppe (Martin Damgaard) 

Vi har fået leveret ”skabe” til omklædningsrummet, som er tråd bure.  Der skal monte-

res nogle hylder. Om det skal gøres nu eller vi skal gøre det når trænings sæsonen er 

slut så vi har arbejdsro.   De fleste hold stopper omkring 1/12.  

Det er nødvendigt efter jul at have en snak med trænerne omkring at passe bedre på 

udstyret og holde det samlet. Det bliver forhåbentlig lettere, når skabene bliver stillet 

op og holdene har deres eget ”sted”.  

5. Regnskab 

1) Kvartalsregnskab 2021/2022 

2) Budget 2021/2022 

Sportsudvalg Pige – Kvinder, skal gennemgå vores budget. Er der muligheder for yder-

ligere indtægter, i værste fald, kan der snittes på udgiftssiden? 

Udvalget bør overveje om der er økonomi til at forsætte med ungdomslicens for sæso-

nen 2022/2023. Det vil kræve yderligere økonomiske midler på minimum 50.000 – 

75.000 kr., da tilskuddet fra DBU til ungdomslicens er faldet fra ca. 180.000 kr. til 

121.000 kr. 

Oplæg fra Kian og Jesper F: 

Gennemgang og debat af skriv fra Kian omkring fremtiden og næste licens ansøgning 

og krav/muligheder. 

Vi skal til at i gang med at beslutte hvad der skal ske, så vi er klar til at licensen skal 

søges til marts 2022. 

Der skal være et sponsorudvalg, som sætter max speed på, at få lavet materiale klar, så 

vi kan komme i gang med at finde sponsorer.  

Brainstorm omkring hvad der skal være i materialet. Jesper F tager udgangspunkt i det 

gamle materiale og der er tilføjet stikord, til hvad der yderligere skal indgå i hæftet, 

herunder hvad der kan tilbydes en kommende sponsor.  

Sponsorudvalget bliver: 

Karl Brynningsen 

Jesper Frederiksen 

Kristian Kamp 

Torben Kristiansen 

Karl og Jesper sikre at få kaldt ind til første møde, og så skudt arbejdet i gang.  

Martin Damgaard skaffer priser på trøjer og tryk til Sponsorgruppen.  

 

6. Eventuelt 

Møderække efteråret 2021 

Tirsdag d. 16/11-2021 – droppes 

Tirsdag d. 14/12-2021 – inkl. aftensmad – og for alle grupper (Udvalg, Støtteforening/Sponsorud-

valg, Kian mv) 

Ændre udvalgsmøder til kvartals møder.  

 

http://www.vardeif.dk/

