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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

  

Referat udvalgsmøde onsdag d. 29/1-2020 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Louise Nielsen, Martin Jacobsen, Mogens Hedelund, 

Ole Bækby, Morten Harmsen, Inge Wind, Flemming Snitgaard, Lena Mcniel, Dorthe Jen-

sen  

Afbud: Karl Brynningsen, Aase Damgaard, Emilie Hedelund, Monika Madsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent 

Godkendt – Inge Wind referent. 

2. Godkendelse af referat 18/11-2019 

Godkendt. 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Bestyrelsesmøde Varde IF 

læs referat i dropboks. Ønsker at budgettet kommer tidligere ud i for-

hold til regnskabet. 

Næste møde d 5/2 - Kurt deltager 

2) Status Vita/Esbjerg ordningen 

13 interesserede piger til infomøde, - dog ingen garanti for plads til alle 

pga konkurrence fra drengene. 

Krav: Hvis man går på VITA-skolen, skal pigen minimum træne i 

Varde én gang om ugen. 

Gældende kontrakt sendes til Mogens af Lena, og bliver tilføjet i li-

censpapirerne 

(Ingen trænere på spillerudviklings-kursus pga. træningslejr i Vildbjerg 

samme tid) 

3) Status/opfølgning børneattester 

Der er styr på dem. Dog opmærksom hvis der kommer nye holdledere. 

4) Manual Pige – Kvinder 

Husk at læse dem i dropboks 

5) Funktionsbeskrivelser 

Husk at læse dem i dropboks 

4. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Trænerteam sæson 2020/2021 

Trænerteamet er næsten klar, - der mangler de sidste forhandlinger in-

den kontrakt  

5. Orientering fra øvrige 

a) Børnegruppen (Ole Bækby) 

1) Oplæg velkomstfolder Pige – Kvinder 

http://www.vardeif.dk/
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Gruppen fremlægger deres folder i papirform, og der kommer enkelte 

kommentarer til rettelser - ellers fint arbejde. Louise vil hjælpe med 

layoutet. Udover at være i papirform, kan den hænge på vores opslags-

tavle ved omklædningsrummene, hvor forældre står og læser - samt 

være tilgængelig på hjemmesiden. Gruppen vil søge inspiration på an-

dre klubbers hjemmesider. Gruppen aftaler selv dato for nyt møde 

b) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

1) Licensmøde DBU 

Møde aflyst, ingen ny dato meldt ud endnu. 

Marts 20 deadline for ny licensansøgning for U18 DM (trænerkon-

trakten mangler) 

Obs brevpapir med de rigtige sponsorere (se i dropboks)     

c) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

1) Status/evaluering kalender salg 

Overskud på ca 37.000 kr på nuværende tidspunkt. En del at lære til 

næste år, men da bør det også være meget nemmere 

2) Status sponsorer 

PKI, Emcare er hovedsponsorer, Ringkøbing Landbobank. 

3) Kommende events mv. 

Støtteforeningens deltagere består af: Karl, Åse, Louise, Martin 

Damgård og Martin. 

Støtteforeningen ønsker at samle alle sponsorater 

Planer om flere events som Spinning-event, minitri, indsamling af 

juletræer, motionsløb, stand-up events, tombola i forbindelse med 

dage, hvor alle pige/kvinde kampe spilles på hjemmebane. 

Drøftelser: 

Skal der fortsat være differentieret kontingent? 

Skal kontingent til Støtteforeningen være tvunget via det alm kon-

tingent? Fx 100 kr 

Tøjpakke bestående af træningstøj og regnjakke - i hvilken farve? 

Støttegruppen vil gerne have del i Hummel og Aserve midler for at 

kunne forhandle rabatter hjem. Dette afslås i første omgang, da 

Hummel midlerne afregnes til listepris. 

Skal bringes med på bestyrelsesmøde 

d) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard) 

1) Udmøntning af Hummel og Aserve midler 

http://www.vardeif.dk/
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Der tales en del om et opslag på Facebook, som giver medlemmer 

mulighed for at købe en rød træningstrøje på trods af, at det er be-

stemt på klub basis, at farven er sort...  

Flemming skriver til vedkommende og tager kontakt til Intersport 

samt hovedbestyrelsen for at redde misforståelser 

Der må endnu ikke laves indkøb, før Kurt giver grønt lys 

e) WEB-master gruppe (Emilie Hedelund) 

Ikke tilstede 

f) Sundhedsansvarlig (Inge Wind) 

intet nyt, udover en del bøvl med armbånd 

6. Regnskab 

1) Opfølgning (½-års) 

Ej gennemgået – flyttes til næste møde 

7. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

Ej gennemgået – flyttes til næste møde 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Ej gennemgået – flyttes til næste møde 

8. Eventuelt 

Møderække foråret 2020 

a) Onsdag 26-02-2020 

b) Onsdag 01-04-2020 

c) Onsdag 29-04-2020 

d) Onsdag 27-05-2020 

e) Onsdag 24-06-2020  

http://www.vardeif.dk/

