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Referat udvalgsmøde onsdag d. 19/8-2020 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Louise Nielsen, Mogens Hedelund, Flemming Snit-

gaard, Lena Mcniel, Dorthe Jensen, Aase Damgaard, Karl Brynningsen 

Afbud: Inge Wind, Martin Jacobsen, Morten Harmsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent 

Dagsorden godkendt og Aase er referent 

2. Godkendelse af referat 26/2-2020 

Referat godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Bestyrelsesmøde Varde IF, herunder Corona 

Fysisk bestyrelsesmøde i sidste uge -   Blandt andet tøjpakker blev debat-

teret. Der blev fremført spørgsmål om, der er mulighed for at udbrede det 

til børn og drenge også. Dette vendes i Støtteforeningen på mødet efter ud-

valgsmøde. 

2) Kontingenter for 2020/2021 

1/1 2021 vil kontingent blive betalt via DBU´s automatiske kontingent-op-

krævnings-system.  Således at man indtaster kontonummer første gang og 

derefter sker det automatisk.   60% betales i efteråret og 40 % betales i for-

året. Der vil ikke være kontingentstigninger til næste år. 

3) Differentieret kontingent 

Udgår her fra efteråret 2020. 

4) Ny licens 

Auditør besøg i juni, der arbejdes med nyt licenssystem, som skal træde i 

kraft sæson 2021/2022. Pt. ved vi ikke hvad det betyder for os, men det 

finder vi ud af, når der er besluttet noget. Der lægges op til en landsdæk-

kende U18DM og U16DM. 

5) Generalforsamling Varde IF 

Afholdes 24/9/2020 

6) Forældreråd Vita-skolen (Lena) 

Der er ikke noget synlighed for Varde IF på Vitaskolen, så det fremgår 

ikke at VIF står for VITA skolen. Der mangler noget netværk for forældre 

til andre piger på VITA skolen, det er svært at være ny dernede. Forslag 

om at en 2.års forældre er kontaktperson mellem VIF og VITA skolen.  En 

velkomstfolder vil give god mening.  Opgaven er lagt på udvalgets opga-

veliste. 

  

http://www.vardeif.dk/
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4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

Udskydes til næste møde 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Udskydes til næste møde 

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Auditørbesøg 

Besøget fandt sted i juni måned. Der var meget ros til os, takket være det 

forarbejde Mogens og trænerne har lavet, de var meget imponeret af det 

arbejde der var pågået siden sidste besøg for 1½ år siden. 

2) Sportschef 

Mogens har meddelt Kurt at der skal findes en afløser pr 1/9 2020. Kravet 

til en Sport chef i forbindelse med U18 og U16 i det nye system vil kræve 

en vis træneruddannelse hos sportschefen. Forslag fra Karl B om at dele 

funktionen i to.  Mogens laver en beskrivelse af funktionen og derudfra 

forsøger vi at finde en ny til rollen. Evt. via Dansk Trænerformidling. 

3) Trænerteam sæson 2020/2021 

Vi er nået i mål, i sidste øjeblik, at få træner til alle holdene. Malte kunne 

ikke få sin eksamen pga. Covid-19, og DBU ville ikke gøre en undtagelse 

og lade ham træne, trods han ikke er færdiguddannet. Gennemgang af træ-

nerteamet på de forskellige hold. 

4) Tilmeldte hold for sæsonen 2020/2021 

2 X U13, 2 X U14, 1 X U16, 1 X U18, 2 X senior og 2 X 7-mandshold. 

6. Orientering fra øvrige 

1) Børnegruppen 

1) Status Velkomstfolder 

Ole Bækby er stoppet i gruppen. Velkomstfolderen blev gennemgået 

og ser rigtig fin ud. Evt. tilføjelse omkring betaling af kontingent. Karl 

har enkelte kommentarer omkring sponsorer/støtteforeningen til Lou-

ise, som får det tilføjet. 

2) Projekt Gode Fodboldmiljøer for Piger. 

Der er møde i ”Det gode fodboldmiljø for piger” på tirsdag. Enkelte 

input givet til at tage med til mødet. 

2) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

Udskydes til næste møde 

3) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

1) Status økonomi 2019 – 2020 

Det er lykkes at få lidt penge ind, så vi har lidt på kistebunden. 

http://www.vardeif.dk/
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2) Kommende events mv. 

4) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard) 

1) Status forbrug Hummel og Aserve 

U14 har fået spillertøj, har fået 2 sæt. Senior får trøjer - der er indkøbt 

kegler og bolde mv til holdene. 

Til næste møde har Flemming status på alt tøj som det enkelte hold har 

(strømper, t-shirts, shorts, træningsdragter, jakker, overtrækstrøjer mv). 

Hummel økonomi skal der medbringes status.   

5) Sundhedsansvarlig (Inge Wind) 

Udskydes til næste møde 

7. Regnskab 

1) Års regnskab 2019 – 2020 

Ikke færdigbehandlet, forventer et resultat primo/medio september. 

2) Budgetudkast Varde IF 2020 – 2021 

Udkast til 2021 budget, hænger slet ikke sammen. Så bestyrelsen kræver, 

at vi skal have fundet kr. 50.000 på vores udkast. Børne- og Drengeudval-

get skal finde 25.000 kr. hver. 

8. Eventuelt 

Møderække efteråret 2020 

a) Onsdag 16-09-2020 

b) Onsdag 28-10-2020 

c) Onsdag 9-12-2020 

http://www.vardeif.dk/

