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Referat Teams-udvalgsmøde torsdag d. 15/12-2020 kl. 
 

Tilstede: Mogens Hedelund, Morten Harmsen, Louise Nielsen, Kurt Nørregaard Jeppesen, Aase Dam-

gaard 

Afbud: Karl Brynningsen, Lena Mcniel, Dorthe Jensen, Flemming Snitgaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent 

Godkendt – Aase referent.  

2. Godkendelse af referat 20/10-2020 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Licens 2.0 

Den nye Pige ungdomslicens er vedtaget i DBU bestyrelse, og den træder i kraft med 

sæsonen 2021/2022. Det sidste udestående er om der bliver koblet en landsdækkende 

U16 række, dette bestemmes på DBU´s årsmøderne i januar 2021. 

Arbejdet er godt i gang og der arbejdes udefra en vel beskrevet liste  

Der afholdes auditørmøde 29/3 21.  

2) Ny struktur for Kvinde-DM 

DBU-bestyrelse har vedtaget en ny turneringsstruktur for afvikling af Kvinde DM, 

med ikrafttrædelse for sæsonen 2021/2022. 

Efterår 2021: 

- 8 hold i Gjensidige Kvindeligaen 

- 8 hold i kvinde 1. division 

- 14 hold i kvinde 2. division fordelt i to puljer med 7 hold i hver pulje 

Forår 2022: 

- 6 hold i Gjensidige Kvindeligaen 

- 6 hold i Kvalifikationsligaen 

- 6 hold i kvinde 1. division slutspil 

- 12 hold i kvinde 2. division slutspil i to puljer med 6 hold i hver pulje. 

Ved den nye struktur udvides det nuværende antal af hold i Kvinde-DM dermed fra 28 

til 30 hold, og de 2 ekstra hold findes ved i overgangssæsonen 2020/21 at annullere 

nedrykningen fra kvinde 1. division for 6 af de i alt 8 nedrykkere samt fastholde antal-

let af oprykkere fra øverste lokalunion til fire hold – fordelt med 2 til Kvindeserien Øst 

og 2 til Kvindeserien Vest. 

Ændringen af det samlede antal hold i Kvinde-DM bevirker, at der skal ændres på DM 

holdenes indtræden i Kvinde-LP. Det er dog ikke nødvendigt at ændre antallet af hold, 

som lokalunionerne hvert år skal aflevere til de afsluttende runder under DBU. 

Kvindeeliteudvalget foreslår, at der ikke længere kan deltage 2. hold i 1. division, mens 

der i 2. division fremover må deltage et ubegrænset antal 2. hold fra klubber med hold i 

Gjensidige Kvindeligaen og at denne ordning gøres permanent, for fortsat at opret-

holde muligheden for gode transitionsmiljøer i Gjensidige Kvindeligaklubber. Særligt 

med henblik på de oprykkede U18 DM-spillere, som i første omgang ikke formår at 

spille sig til en plads på klubbens Kvindeligahold, hvortil konkurrencen er skærpet de 

senere år. 

http://www.vardeif.dk/
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3) Project Playmakers 

Såfremt vi skal indgå i dette projekt, kræver det at der findes 1 – 2 repræsentanter fra 

vores udvalg, som sammen med Børneudvalget vil være tovholdere. 

U5 til U7 i samarbejde med Disney.  

Vi skal finde ud af, om vi kan få et par stykker til at fordybe sig i det projekt.  

Ansøgningsfrist er medio januar.  

Kurt sender link sammen med dette mødereferat.  

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Bliver revideret, så det der har med støtteforeningen fjernes.  

Årshjulet skal opdateres.  

Opgavelisten skal fordeles mellem Udvalget og Støtteforeningen.  

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Trænerteam fra foråret og frem til sommeren 2021 

Jesper C og Henrik V stopper begge her ved årets udgang.  

Der har i sidste uge været møde med et par stykker, hvoraf den ene har fået kontrakudkast 

i dag, han vil skulle have U18, hvilket er der vi har forpligtelser. En fyr med gode papir og 

baggrund.  

I forhold til Senior er der også en træner i udsigt, som der er positive forhandlinger. Han 

kan evt blive et emne til Head of Coach.  

Så hvis det lykkes, er vi i mål med træner opsættet fra årsskiftet.  

Ellers er der ikke ændringer i træner upset. 

2) Opstart efter vinterpausen 

U14, U16, U18 starter 11/1, Senior starter nok samme dato, da de har kampe allerede i fe-

bruar.  

Pga. de nye Corona restriktioner er der ikke indendørs fodbold fra 16/12 kl. 1600 og til 

3/1- hvorefter vi afventer nye retningslinjer.  

6. Orientering fra øvrige 

1) Børnegruppen 

1) Status Velkomstfolder (Louise) 

Er klar til at blive printet.   

Der skal lige ændres lidt navne, inden den sendes i trykken.  

Så efter jul vil den være klar til at bliver optrykt.  

2) Gode Fodboldmiljøer for piger 

Trivselsundersøgelsen er færdig vi afventer resultatet fra DBU. Ligeledes ville 

Søren Østergård komme forbi Varde og fortælle om resultatet, hvilket vi glædede 

os meget til, dog var vi nødt til at udsætte det til efter jul pga. Corona, så vi håber 

meget, at det lykkedes i det nye år. Hvilket jo så også vil være med det nye træ-

nerteam. 

2) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

Licens 2.0 status 

Udover det Kurt har nævnt, er der noget der skal udfyldes og gøres klar inden auditør-

mødet 29/3. 

http://www.vardeif.dk/
https://www.dbusjaelland.dk/klubinfo/pigefodbold/playmakers-inspired-by-disney/information-klubber/
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Vi skal forsøge at have alt papir/dokumentation klar til 1/3 21.   

3) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

1) Kalender 2021 

Salg af annoncer til kalenderen, er gået ok. Vi har fået dækket udgifterne til produk-

tion af kalenderen. Så alt salg af kalenderen er rent overskud.  

Senior har ikke helt fået hentet kalender, Solveig og Michelle har gjort hvad de kunne. 

Så de kan ikke gøre mere. Louise hjælper dem på vej.  Kalenderen kan sælges til midt 

januar.  

Både U13 og U14 er meget flittige til at sælge kalender, og går meget op i at sælge 

mange og vinde konkurrencen.  

Kurt synes at det vindende hold skal ind og spille en kamp på stadion. Og de 3 piger 

der vinder “den mest sælgende”, skal også fremhæves.  

Derudover har vi i Støtteforeningen igangsat projekt “samle juletræer ind” i Varde by” 

den 9/1 21. Hvor vi sammen med piger og forældre henter juletræer og kører dem på 

containerpladsen. “ 

4) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard) 

Ansvaret for udvalgets kamp- og træningspakker er lagt over til Støtteforeningen (Mar-

tin Damgaard). Det er stadig Sportsudvalget der prioriterer ”køb” via Hummel kon-

toen. 

Flemming har stadig ansvaret for alt øvrigt materiel, herunder plejemidler fra Aserve. 

Det tøj klubben har - spilletøj/kamptøj har Støtteforeningen ansvar for. 

Når der skal købes nyt, skal det vendes på Sports udvalget.   

Flemming har stadig ansvar for Aserve og øvrige materiale indkøb.  

 

7. Regnskab 

Der er ikke de samme krav til fysisk træning og fysioterapi i den nye licens, så der vil 

komme nogle ændringer i forhold til det opsæt vi har pt.  

Revisor er ved at lave halvårsregnskabet, så der kan ikke vises mere end det der er i 

dropboks.  

 

8. Eventuelt 

Skal der afholdes træningslejr 2021?  Der er endnu ikke besluttet noget.  

Alle ønske en glædelig jul og et godt nytår. 

Møderække efteråret 2020 

2/2 

9/3 

20/4 

http://www.vardeif.dk/

