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Referat Teams udvalgsmøde torsdag d. 4/6-2020. 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Mogens Hedelund, Morten Harmsen, Karl Brynning-

sen, Aase Damgaard, Louise Nielsen, Lena Mcneil. 

 
1. Orientering ved formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Bestyrelsesmøder Varde IF 

Klubben har besluttet på et af de første Teams møder, at alle i klubben betaler kontin-

gent for 2020. Jf. anbefalinger fra Dansk Idrætsforbund og DBU.  

Ingen har reageret negativt, og der er begyndt at komme penge ind.  

Kurt vil foreslå bestyrelsen, at vi ikke udbetaler differentieret kontingent, som vi plejer, 

det vil spare os for kr. 70.000 ca.  

Støtteforeningen har søgt en pulje, som muligvis vil dække kr. 50.000 til støtte for det 

ikke afholdte spinningsarrangement med foredrag med Christian Bøving.  

Kommunen har sendt et tilbud omkring kunstbanen, kommunen har tilbudt at der ikke 

behøver at blive betalt afdrag i år, hvilket vi har takket ja til.  

2) Opstart af fodbolden i Varde IF 

Bestyrelsen har valgt at alle cheftræner skal udfylde et skema med beskrivelse af, hvor-

dan træningspas vil blive afviklet jf. Covid-19 retningslinjer. 

Vores træner har hurtigt udfyldt skemaerne og sendt dem retur.  

Alle indsendte skemaer blev godkendt i pige-/dameafdelingen 

Det har været nødvendigt at stramme op et par gange i forhold til at man har glemt reg-

lerne. Dame Senior har været for mange til træning. Det betyder i første omgang et 

”gult kort” og sker det igen vil de miste muligheden for at træne mere inden efter som-

merferien.  

3) Status turneringer 

Alle breddeturneringer er aflyst, dette gælder også for U18DM. 

DBU Jylland har givet mulighed for 3 ”træningskampe”, pt. afventer vi, at der bliver 

mere åbnet op, og derved få mulighed for at få 3 træningskampe. Det afhænger helt af, 

at forsamlingsforbuddet bliver udvidet. U16 og U13 har meldt sig til denne mulighed. 

4) Teams møder i fremtiden 

Kurt foreslår at vi bruger Teams mere i fremtiden ved møderne, herunder også ud-

valgsmøderne, fremfor at mødes fysisk hver gang.  

Formodentlig åbner Fritidscenteret igen 9/6. Det er dog i byggerod, så ingen omklæd-

ningsrum virker.  

Det betyder også, at som i onsdags, hvor det tordnede, kan vi ikke få spillerne indenfor 

i tørvejr/sikkerhed, men vi er nødt til at tage hjem, hvis det ikke er hurtigt overstået.  

Det skal dog overvejes, om det er forsvarligt at sende dem hjem på cykel - her må træ-

nerne være dem der sikre, at spillerne ikke udsættes for nogen fare.   

Måske vil situationen være anderledes når Fritidscenteret åbner igen, men det er pt 

usikkert. 
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2. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Trænerteam sæson 2020/2021 

Henrik V – Cheftræner for Senior Kvinder 

Lars ole - Assistent træner Senior 

Finn – S1 

Jesper C – Cheftræner U18 DM 

Malte – Assistent træner 

Jesper Adsersen – U16 Cheftræner.  

Brian Sloth – Assistent træner - i hvert fald i opstarten, måske ændres det.  

Lasse Skovhøj – Cheftræner U14 

Jesper F – Assistenttræner 

Morten H – Assistent træner 

Jane Jeppesen – Cheftræner U13 

Jesper Bloch – Assistent – U13 

Torben Bloch – Assistent – U13 

Martin D – Målmandstræner for alle holdene  

2) Tilmelding af hold 

1. division 

Serie 1 Senior 

U18 DM – ingen 2. hold – det er en smal trup vi har, arbejder på at få fat på spillere.   

U16 liga 1 – tror vi melder 2 hold til i den række og ser om vi har spillere nok.  

U14 – liga 1 og liga 2 

U13 – lige 1 og et 8 mands hold.  

En snak om, at U16 er presset og har brug for ”træner-opmærksomhed” Indtil videre, 

træder Jesper Frederiksen ind som assistent træner i en periode.  

Tilbud fra et par forældre om at give en hånd med på U16, indtil der er en brugbar situ-

ation.  

3) Spillertrupper for sæson 2020/2021 

3. Bordet rundt v/ øvrige deltager 

4. Eventuelt 

Aase:  

Hvad har Covid-19 betyder for Udvalgets økonomi: 

- Et forsigtigt skud er kr. 35-40.000 i minus i forhold til budget – alt efter hvad Støttefor-

eningen kan byde ind med.  

- Vi har sparet lidt på bus og dommer udgifter.   

- EmCare har været flinke og har slettet regning for et kvartal, hvor fodbolden har været 

lukket ned.  

Morten H: 

Vi fik licens igen ☺ 

Har vi styr på, hvem vi får hjem fra efterskolerne?  

Har de mon fået en træner eller dommer uddannelse? 

Er det ikke en opgave for udvalget?  (Kurt meddeler, at det har den enkelte træner, men der 

måske en mulighed vi skal arbejde videre med i et vist omfang, som passer til deres alder mv.)  
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Kurt: 

Der kommer den 16. juni møde med auditør fra DBU, hvor nogle af trænerne deltager.  

Mogens fortæller, at auditøren allerede har tilkendegivet tilfredshed med det vi har gjort siden 

sidste audit.  

 

Lene: 

Nyt fra projekt ”Gode fodboldmiljø”.  

Mødet i marts er udskudt til 25/8, hvor Lene deltager, måske også Dorthe.  

Trivselsundersøgelserne som skulle være lavet her i foråret, er udskudt til august og den sidste 

undersøgelse bliver slut på året.  

Velkomstfolderen er givet videre til Louise til færdiggørelse.  

Det bliver lavet en ”køreplan”, så trænerne får de vigtigt ting med ved opstartsmøderne.  

 

Karl: 

Husk at en person fra støtteforeningen skal inviteres med til opstartsmøderne.  

Støtteforeningen har ikke arbejdet i Corona-tiden, men starter op med møde igen i næste uge.  

Løvbjerg har henvendt sig, da de kan søge en intern pulje af sponsorater. Karl har sammen 

med Michael fra Løvbjerg lavet en ansøgning, som vi håber på positivt svar på. I bedste fald 

kr. 40.000 

 

Vi har talt om, at den tid vi har ved EmCare ikke udnyttes helt og fuldt.  EmCare er åben 

overfor andre interesserede, evt. Elite Herre. Der afholdes møde i løbet af et par uger hvor 

Karl også deltager. Betaling vil blive aftalt på mødet.  

 

Louise: 

Er i gang med folderen.  

 

Inge: 

Ingen bemærkninger fra den sundhedsansvarlige. Står til rådighed, hvis der mangler hjælp, 

men DBU har sendt så fine skrivelser ud, at det ikke har været nødvendigt at bruge den lokale 

sundheds ansvarlig.  

 

Mogens Hedelund: 

Der skal findes en ny talent ansvarlig, da det kræver mere energi, end Mogens kan tilbyde. 

Fortsætter gerne i udvalgsarbejde, men har brug for at få frigivet noget af al den tid der pt bru-

ges.  

 

Kurt: 

Dorthe Lund som også har deltaget i kvindeudvalget, er desværre ramt af en del blodpropper,  

Der arbejdes på at finde en afløser til de opgaver Mogens skal fritages fra.  
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