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Referat udvalgsmøde onsdag d. 16/9-2020. 
 

Tilstede: Mogens Hedelund, Louise Nielsen, Aase Damgaard, Martin Jacobsen, Kurt Nørregaard Jeppe-

sen 

Afbud: Karl Brynningsen, Morten Harmsen, Inge Wind 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent 

Dagsorden godkendt – referent Aase 

2. Godkendelse af referat 19/8-2020 

Referat godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Bestyrelsesmøde Varde 

Fælles boldrum mv. 

Vi mangler faciliteter til materialer, bolde mv. samt klubliv (næsten ikke eksisterende), 

hvor der kan sælges pølser og drikkevarer. Jesper Brodersen har bedt om et fælles visi-

onært forslag fra Varde IF og Varde IF Herre Fodbold. Skal drøftes på et fællesmøde. 

Desuden er der mulighed for at ansøge diverse fonde samt puljer i Kommunen. 

Nyt klublogo 

UL kom med et forslag om et nyt klublogo. Bestyrelsen besluttede, at forslaget skulle 

behandles på generalforsamlingen i september. På efterfølgende bestyrelsesmøde, blev 

det besluttet at man vil kigge på farvesammensætningen på det nuværende logo, samt 

en drøftelse af dette på generalforsamlingen. 

E-fodbold 

Til indkøb af udstyr er der modtaget 15.000 kr. i støtte fra DGI-fonden samt ansøgt om 

30.000 kr. ved Kommunen, dog afslået i 1. omgang). Der mangler i alt 5 maskiner, 1 

flad-skærm samt konsoller. De totale udgifter anslås at andrage ca. 30.000 kr. Af andre 

muligheder er der Kvickly gavekortene samt evt. ansøgning hos ”VIF´s venner” og 

Salling group.  

Indtil videre er der tilmeldt 2 hold. Et U13-16 hold og et U17-senior hold. Begge hold-

ledere omkring JS-holdet er inde omkring. Træning hver fredag. Der afholdes opstarts-

møde i slutningen af august. JBD stikker fingeren i jorden ang. kontingent niveau i til-

svarende afdelinger. Der skal oprettes menupunkt på Hjemmesiden. 

Kassererposten 

Både Varde IF og Varde IF Herre Fodbold skal finde nye kasserer inden efterårets ge-

neralforsamlinger. MMM nævnte muligheden om at finde en fælles (aflønnet) kasserer.    

Fodboldskolen 

Fodboldskolen afholdes i uge 42, mandag til onsdag. Billetsalg foregår i uge 35 og 36. 

Prisen er 800 kr. incl. tøjpakke. Tilkøb af mad koster 120 kr. Omkostningsgodtgørelsen 

for trænere er 60% af normalen. Sponsor for fodboldskolen er Michael´s Automobiler. 

Der er tilmeldt 200. 

Vedrørende klubhus, viser det sig, at VIF Herre er i gang med at lave noget, som Je-

sper Brodersen er inde over. Mette Marie går til Jesper B og spørger om, hvad det be-

tyder i forhold til det ønske han har sendt om at vi skal sætte noget i gang i forhold til 

et fælles klubhus.  

http://www.vardeif.dk/


 

 

 

  

 

 

   

 

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

Side 2 af 5 

 

 

Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

 

2) Generalforsamling Varde IF 

Generalforsamling er flyttet til 28/9-2020 

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

Generalforsamling 28/9 

Region 4 Årsmøde - hvem deltager. Kurt Følger op på hvem der deltager. 

Årets mestre – U13 Piger (nuværende U14 Piger), fik sølv i pokalfinalen. 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Der er en del opgaver, som skal have nye ansvarlig og nogle afsluttes – hvis der er tid til 

det, ellers gemmes punktet.  

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Status årgange 

1) U13, der arbejdes hårdt og målrettet på at højne teknik og mange basale fær-

digheder. Niveauet er mærkbart forbedret på den korte tid (bemærket af foræl-

dre). God stemning i trænerteamet. Socialt har de været på kanotur. 

2) U14, forventninger i forvejen høje med en stor trup på godt 30 spillere. Liga 1 

er kvalificeret til 1A og Liga 2 også kommet fornuftigt afsted. Velfungerende 

trænerteam. Socialt tager de på træningslejr i Nyborg i weekenden. 

3) U16, som forventet har den meget unge årgang haft store udfordringer i 

kampe, men der arbejdes hårdt træningsbanen. Engageret trænerteam med god 

struktur og gode til at stille krav. Formen er blevet mærkbart bedre, og tog i se-

neste kamp point fra det absolutte tophold. Opmærksomhed på at få alle i kamp 

i løbet af efteråret. Sæsonen har vist, at niveauet vil passe til ombrydning efter 

jul. Velfungerende trænerteam. Socialt er der arrangeret en træningslejr med 

fokus på det sociale primo oktober. 

4) U18, har kæmpet i ekstrem grad med skader og har måttet hente hjælp fra 

U16. Som ventet svær sæsonstart. Truppen er præget lidt af modløshed. Der har 

været afholdt spillermøde, hvor flere forhold blev drøftet. Justering af trænings-

øvelser, og aftaler om intensitet lavet. Kommer til at træne med senior en gang 

ugentligt, hvilket også giver senior mulighed for bedre at lave niveaudelt træ-

ning. Trænerteamet har virkeligt kæmpet for holdsætning. Socialt arbejder de 

på en tur til Escaperoom i Esbjerg, og overnatning i sommerhus før/efter sidste 

kamp før jul. 

5) Senior, blandet sæsonstart resultatmæssigt, men rigtig god stemning i truppen 

og stort fremmøde til træning. Velfungerende trænerteam. 

6) Målmænd: Afdelingen ledes stærkt af Martin. Fortjener virkelig ros. God 

stemning blandt målmændene. 

2) Trænere 

1) Der har været afholdt 2 trænermøder med cheftrænerne (+ de assistenttrænere, 

der har lyst). Stort fremmøde af assistenttrænere. Der kigges tilbage på, hvad 

der er gået godt og hvad der skal ændres. Vi kigger tre uger frem og drøfter mu-

lige øvelser. På seneste møde drøftedes det generelle tekniske niveau. 

http://www.vardeif.dk/
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Meldingen er, at vi på 1. divisionsniveau ligger under de andres niveau. Der var 

enighed om, at det tekniske niveau skal højnes, specielt under pres. 

2) U18DM-træner har meddelt at han stopper til jul. Må IKKE offentliggøres. 

Der skal findes ny med A-licens. 

3) Vi har sendt ansøgning på Lasse Skovhøj og Mark Schmidt til optagelse på A-

licens. Begge fik desværre afslag. Kurt undersøger hvorfor. 

3) VITA/ITL 

1) ITL er COVID19-suspenderet indtil videre. Skolelederne tillader ikke, at ele-

verne blandes trods de blandes til aftentræningen. 

2) VITA kører. Emil (assistenttræner U16) har på egen opfordring tilbudt at 

hjælpe Lasse med træningen – ulønnet. Dette er iværksat. Senest har Malthe 

også tilbudt sin hjælp til Lasse på Vita – også ulønnet. Meget engagerede træ-

nere. 3 trænere til 13-14 spillere skal give pote. 

4) Andet 

1) Årligt seminar er afholdt for U18 indeholdende retningslinjer og klubbens po-

litikker indenfor: 

1. Skole/uddannelse og fodbold 

2. Antidoping 

3. Gambling 

2) Årligt kostseminar er afholdt for U16 og U18 med succes. Heidi Foldager 

gjorde et godt og præcist arbejde. 

3) Der har været en snak med U18 spillerne, om de udfordringer de pt står over-

for. Der er indgået aftaler om, hvordan holdet kommer videre i positiv sportslig 

ånd.  

4) Kurt har haft fat på DBU i forhold til at vi har fået afslag på 2 ansøgninger til 

A-licens. Vi har ikke gjort noget forkert, men desværre er de ikke optaget på A-

licens.  

5) Senior spiller vil blive brugt til at træne U14 nogle gange 

 

6. Orientering fra øvrige 

1) Børnegruppen 

Børnegruppen nedlægges. 

1) Status Velkomstfolder (Louise) 

Velkomstfolder – stort set klar til udsendelse, mangler små rettelser. Lena og Dor-

the vil gerne stå på kopiering og uddeling på holdene.  

2) Projekt Gode Fodboldmiljøer for Piger (Lena). 

Projekt gode fodbold miljøer – vi skal huske at bruge de gode muligheder der er i 

det projekt for at kunne få hjælpe til nye tiltag. Der er ikke flere fysiske møder.  

Dorthe og Lena deltog i Vejle i projekt Gode fodboldmiljøer for piger. 

Der var mange afbud formentlig pga. travlhed med Corona samt den lange vente-

tid.  

Men man ønsker at afslutte projektet og de der deltog, ville alle gerne bidrage til 

at afslutte projektet.  

http://www.vardeif.dk/
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Der blev udvekslet erfaringer med kontakt til pigerne under Corona, og der var 

mange gode tiltag f.eks. 

Små challenges udmeldt af trænerne- løb 5 km, jonglere, tricks, styrke osv. 

Aflevering af is til hver enkelt spiller på Corona sikker måde 

Fællestræning - online  

Individuel kontakt fra træneren til hver enkelt spiller. 

Derefter gav hver klub en opdatering siden sidst, Varde nævnte fælles opvarmning 

samt velkomstfolderen. 

Nye spillere og små årgange:  

Der var en del fokus på at tiltrække nye spillere i de små årgange - hvor i Varde If 

er den opgave placeret? Der kommer et nyt Disney projekt i samarbejde med 

FIFA og DBU, som man kan tilmelde sig hvis det har interesse.  

Projekt sort bælte bliver nu tilbudt i et format med mildere krav til deltagelse. 

Vi hørte en del fra Køge boldklub og deres struktur.  

Bl.a. Brugen af unge gymnasieelever som trænere umiddelbart før deres egen træ-

ning, med betaling på ca. 1500 kr. i måneden hvilket gør, at de unge mennesker 

bliver i sporten og ikke f.eks. Stopper pga, fritidsarbejde, samtidig løser klubben 

en træner udfordring i de små årgange.  

Så talte vi en del om transferværdi fra pigefodbolden til pigerne  

hvilke life skills får pigerne med tilbage i deres skole hverdag og daglige liv, og 

vedlagte præsentation blev delt. 

Vi har muligheden for at få tilføjet egne spørgsmål til næste spørgeundersøgelse. 

Dorthe og jeg melder tilbage på denne.  

En spændende aften dog præget af den lange pause. 

Hvis der er spørgsmål så meld endelig tilbage til Dorthe og Lena og vi fortsætter 

med de tiltag vi allerede er i gang med samt melder når der sker yderligere i pro-

jektet. 

Vedhæftet præsentation. 

2) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

Morten H, ikke tilstede 

3) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

1) Status økonomi 2019 – 2020 

Fint foredrag med Christian Bøving, lille overskud – ej opgjort endnu.  

Penge fra Løvbjerg - hvor er de mon gået ind, støtteforeningen har ikke fået dem. 

Arbejder med træningssæt til holdene til god pris, pt arbejder vi på at få sponsorer, 

fin opbakning.  

2) Kalender 2021 

Vi er i gang med at forberede årets kalender, som skal sælges i november måned 

2020.  

Støtteforening – snak om, at det er svært at få meldingen ud på holdene, så det 

forstås at det er vigtigt at støtte Støtteforeningen til fordel for alle. 

4) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard) 

1) Status forbrug Hummel og Aserve for 2020 

http://www.vardeif.dk/
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Materiel ansvarlige – optælling af tøj er ikke gennemført og opgørelse fra Inter 

Sport på status på Hummel og Aserve midler.  

2) Materielliste for udvalget 

5) Sundhedsansvarlig (Inge Wind) 

Ikke til stede. Er det den bedste løsning? 

7. Regnskab 

1) Års regnskab 2019 – 2020 

Der er kommet regning på buskørsel for 2019, en udgift på ca. 89.000 kr. Lidt uheldigt 

at denne udgift faktisk trækker sig over 2 regnskabsår. Hvor der ligger ca. 65.000 kr. 

på 2018 – 2019, og ca. 24.000 kr. på 2019-2020. Det ser ud til at beløbet bliver lagt på 

årsregnskabet på 2019 -2020, en udgift som vi kun har budgetteret med 50.000 kr. 

Kassereren er ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet, han havde ikke et bud på hvor 

vi landede. Vi kommer helt sikkert til at trække en del på ”underskudsgarantien” fra 

Støtteforeningen. 

2) Budgetudkast Varde IF 2020 – 2021 

Budget for 2020 – 2020, er færdigbehandlet på bestyrelsesmøde 14/9-2020. Der er in-

gen ændringer ift. udkast fra Pige – Kvinder. 

8. Eventuelt 

1) Der skal findes én, der kan tage ensartede billeder af alle årgange og klubbens hjemme-

side skal opdateres. Roll up bannerreklame fra Emcare er skaffet og PKI skal bare hen-

tes. Professionel fotograf (forælder til U16) vil gerne for egen årgang, men vil skulle 

have en eller anden betaling, hvis han skal tage for hele Pige/kvinder (individuelt bil-

lede + holdbilleder). Kunne måske kontingentfritagelse for datter. 

2) ”papir pengene” som vi har fra Ok, kan vi få adgang til dem.  

3) 17/9 tager Kurt og Mogens til Bramminge Efterskole og ser om der kan etableres et 

samarbejde med spilleren.  

4) Vi fortsætter med at skrive i dagsorden, de kommentarer der er til vores eget emne. 

Dog skal vi senest mandag aften før et møde, skrive vores kommentarer, så alle kan nå 

at læse det inden det kommende møde.  

5) Mogens har afleveret et oplæg til en jobbeskrivelse til Sportschef. Kurt kigger på den 

og sender den måske rundt til gennemsyn. Overvejelser om, om stillingen skal deles i 

to. 

Møderække efteråret 2020 

a) Onsdag 28-10-2020 

b) Onsdag 9-12-2020 

http://www.vardeif.dk/

