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Referat udvalgsmøde tirsdag d. 29/6-2021  
 

Tilstede: Karl Brynningsen, Aase Damgaard, Mogens Hedelund, Kurt Nørregaard Jeppesen, Mar-

tin Damgaard, Louise Nielsen, Morten Harmsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Dagsorden – punkt 4 flyttes til sidste punkt.  

Aase referent 

2. Godkendelse af referat 7/6-2021 

Referat godkendt. 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Generalforsamling Varde IF 

Bestyrelsen var de eneste der deltog, så der var ingen store udfordringer. 

b) Generalforsamling Kvindedivisionsforeningen.  

Blev afholdt i Kolding, hvor 18 klubber deltog. Under valghandlingerne blev der skiftet en 

del ud, så frem til næste generalforsamling, er fordelingen således. 7 medlemmer fra liga-

klubberne, 1 uden klub tilknytning og 1 medlem fra 1 division. 

c) Evaluering af udvalgsarbejde i 2020/2021, prioriteringer frem til jul 

Fremover tages udgangspunkt i de opgaver der er i den nye liste.  

Evt. hjælpere til små opgaver, skal vælges med omhu, så personens kvalifikationer passer 

til den opgave vi skal have løst. Disse personer skal ikke være en del af udvalget.  

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Kort- og langsigtede mål, ny liste 

Kurt gennemgår listens opbygning. Den vil fremadrettet udgøre ”dagsorden” for ud-

valgsmøderne, for at sikre udvikling og fremdrift i arbejdet.  

Talentsektorgruppen vil ligeledes gør brug af listen, så der kun er en liste der skal op-

dateres. 

5. Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

1) Status trænerteam sæson 2021/2022 

Der er næste en aftale på plads med U16 ”assistent” træner, Anders Petersen, som er 

kendt i klubben.  Han kan være her 1 gang om ugen og deltage i hjemmekampe.  

Derudover vil træningen bliver varetaget af Malte, som er i tæt sparring med Anders P.  

Anders har en stor erfaring, som kan komme klubben og holdet til gavn.      Kean og 

Jesper vil så støtte op om holdet de dage, hvor Anders ikke er til træning.  

Seniors træningstid er flyttet til kl. 1845.  

Der skal findes en U15 træner og en assistent træner til U18.  

Der er krav om en dame fra U14-U18, og der er Jane tilknyttet.   

6. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Morten Harmsen) 

Talentgruppen, Jesper F, Kian og Harmsen har netop afholdt møde.  

Der har de arbejdet med en prioriteret liste, i forhold til, hvad der skal arbejdes med 

efter sommerferien. Dette arbejde fortsættes efter sommerferien.  

http://www.vardeif.dk/
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Harmsen spørger hvem der skal tage kontakt til klubber fremadrettet. Kurt mener, at 

det er Harmsen som talentchef. En træner må godt tage mundtlig kontakt, men det er 

Harmsen der laver det skriftlige arbejde.  

Det er også beskrevet i licensansøgningen, hvordan det skal løses.  

Der er etableret forbindelse til Esbjerg, så SUP kan implementeres mere, og flere klub-

ber kan blive interesseret i Varde.  

Karl byder sig til at deltage i et møde omkring SUP, med det for øje at udvikle det og 

skaffe flere sponsorer og dermed penge til det.  

Mogens tager fat i Jesper Koch i forhold til at søge fonde til gavn for SUP /Klubben. 

2) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

a) Aftale Emcare 

Støtteforeningen har lige gennemført et arrangement for 80 spiller fra pige/kvinde ved 

Varde fodboldgolf, men spil og grill. Et godt arrangement.  

I efteråret arbejdes der med kalender, juletræer og et fælles arrangement igen, med in-

dendørs turnering efterfulgt af banko mv.  

Aftalen er indgået med Emcare igen.  Der skal en bedre sortering af hvem der får be-

handling, og hvad der er sagt og aftalt ved behandlingen.  

Vi skal kort inde i efterårs sæsonen kigge på hvem der bruger ordningen og om det er 

hensigtsmæssigt, den måde det bruges på. 

3) Materielansvarlig gruppe (Martin Damgaard) 

Trænertøj har været en stor post på budgettet – ca. kr. 20.000 indtil nu.  

Der er en konstant opdateret liste i forhold til Hummel midler, Aserve 

Her til sommerferien er alle træner bedt om, at alt tøj og udstyr skal samles og afleve-

res til Martin, så det kan blive talt op og vi kan se, hvad der mangler. 

Kurt fortæller at Mette Marie har 75 bolde, som vi kan få. Ikke Hummel bolde, men de 

kan bruges indtil vi har nye Hummelmidler.  

Karl tager en snak med Jesper Brodersen omkring en del bolde der er blevet ødelagt 

mens vi har haft vores udstyr i containeren.  

7. Regnskab 

Regnskabet bærer præg af Corona tiden hvor der mangler nogle indtægter, men til gengæld 

er der også udgifter vi ikke skal betalt.   

Så alt i alt ser regnskabet fornuftigt ud.  

8. Eventuelt 

Bold rum - vi skal forsøge at få forældre til at hjælpe med at få etableret boldrum. Louise la-

ver et oplæg og får det distribueret.  

Vardes Herre er i Skjern for at spille pokalkamp i aften. Der har været en del ”grim” snak om 

Varde (som tabte den første pokalkamp). Historien er at inden kampen starter, opfordre dom-

meren til at man skal gå direkte til straffespark, efter ordinær spilletid.  Dette giver en klage 

fra Varde som DBU giver Varde medhold i, så derfor er der en ny kamp i aften.   

Møderække efteråret 2021 

Tirsdag d. 10/8-2021 

Tirsdag d. 21/9-2021 

Tirsdag d. 26/10-2021 

Tirsdag d. 7/12-2021 
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