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Referat Teams udvalgsmøde tirsdag d. 20/10-2020 
 

Punkter: 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent 

Dagsorden godkendt – Aase referent. 

2. Godkendelse af referat 16/9-2020 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Nyt Kvindedivisionsforeningen 

Ny landsdækkende 1. division og to 2. divisioner i høring  

Allerede fra sommeren 2021 kan en ny landsdækkende 1. division med 8 hold og 2 un-

derliggende 2. divisioner se dagens lys, hvis DBU’s bestyrelse ender med at vedtage 

den ny struktur på bestyrelsesmødet i november. Forslaget, der er udarbejdet af KEU’s 

1. divisions-udvalg, blev omtalt på generalforsamlingen og er aktuelt i høring hos kvin-

deeliteklubberne og andre relevante aktører i DBU.  

Ungdoms-licens 2.0 – også i høring  

KEU’s licensudvalg har efter en grundig forberedelsestid indstillet et spændende for-

slag til en ny U-licens 2.0, der bl.a. vil medføre etablering af en ny landsdækkende U-

16 liga for piger som naturligt supplement til den eksisterende U-18 liga og indførelse 

af en ”stjerne-model” efter inspiration fra drenge-siden. Forslaget har været i høring og 

vil blive forelagt DBU’s bestyrelse på deres oktober-møde. En landsdækkende U-16 

liga vil i den kommende periode ivrigt blive debatteret i de forskellige lokalunioner. 

KDF’s bestyrelse opfordrer alle vores medlemmer til at indgå konstruktivt i denne dia-

log på de møder, der måtte blive indkaldt til i jeres lokalunion, og bakke op om den 

landsdækkende U-16 række, der er en vigtig udviklingsdel i den nye ungdoms-licens 

2.0. 

Første webnar omkring 2.0 var 19/10, hvor Morten H, Mogens og Kurt deltog, der 

kommer yderligere 3 webinar i efteråret.  

2) Region 4´s årsmøde. 

Afholdes i Vojens d. 25/11-2020. Der er en del forslag som skal til afstemning. Herun-

der en landsdækkende U16 Pige række. 

Kurt deltager.  

3) Generalforsamling Varde IF 

Generalforsamling udsat pga. Corona restriktioner, ny dato ikke kendt endnu. 

4) Ungdomslicens 2.0 (Udkast) 

Landsdækkende U16 & U18 række, vil fortsætte også uden U16 

Stjerne inddeling 

Ingen begrænsning på antal hold, det kræver dog 1 stjerne 

Godkendes af DBU bestyrelse medio november 

Landsdækkende U16 række, kræver vedtagelse på DBU Jylland årsmøde 

Prioritet ved U16 årgangen. 

Lempelse af uddannelse niveau hos trænerne 

1 stjerne kræver en ½ tids ansættelse, enten af Head of coaching eller U16 træner. 

http://www.vardeif.dk/
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5) Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole (BGI) 

Mogens og Kurt har haft et indledende møde omkring et samarbejde med BGI. Et me-

get positivt møde, hvor Nicolaj (forstander BGI) gerne så et formelt samarbejde. Mo-

gens har efterfølgende været i dialog med Nicolaj, og det har allerede udmøntet sig i, at 

vores SUP træning flytter 4 x træning på deres kunstbane i Bramming (gratis). BGI vil 

gerne gøre reklame for deres skole, og pt. undersøges muligheden for et ”træningssæt” 

for SUP spillere, i samme ligning har Mette Marie fundet 2 virksomheder der gerne vil 

støtte med indkøb af 75 trøjer til SUP spillere. 

På baggrund af fordelingen af kunstbane tider i Varde, har udvalget fået en meget sen 

tid om torsdagen (2000 – 2130), Mogens er ved at undersøge prisen for leje af bane i 

Bramming. 

Snak om evt afregning af trænerne ved SUP træning, som tager de fleste fredage fra 

oktober til jul, fra kl. 16-20. Måske Kvickly “papir pengene” kan bruges til en tak for 

hjælpen til de deltagende trænere. 

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

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.  

Kurt og Aase gennemgår listen og vurderer hvad der er relevant og hvad der skal slettes 

 

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

Stadig ikke en afklaring på ny sportschef. Men der arbejdes på det.  

Fordeling af baner endnu engang en svær opgave, men den er løst bedst muligt.  

6. Orientering fra øvrige 

1) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

2) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

1) Kalender 2021 

Indsamlingsarbejdet er i gang, overvejelser om at få dem solgt på anden måde end sidste 

år, pga. Corona 

Bestyrelsen er nu etableret.  

Træningslejr? - har klubben planer eller skal Støtteforeningen tage opgaven? 

Kurt tager emnet med til næste bestyrelsesmøde.  

2) Emcare aftale, ”salg af overskydende timer til VIF Herrer fodbold” 

3) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard) 

1) Status forbrug Hummel og Aserve for 2020 

Der er pr. 14/10-2020 brugt 68.000 kr. af 89.500 kr. Aserve på 12.000 kr. er op-

brugt. 

U16 er lige blevet fotograferet, og billederne kan ikke bruges, da der ikke er tryk 

på tøjet. Tøjet er meget forvasket, så det kan ikke betale sig at sætte tryk på, men i 

stedet købe nye trøjer til holdet næste år. Vi aftalte at bruge billederne uden re-

klamer og se om de skal nyt tøj til næste år.    

U16 mangler 1 vinterjakke.  

2) Materielliste for udvalget 

http://www.vardeif.dk/
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Oversigt på udleveret materiel ligger i Dropbox, opdateret d. 12/10-2020. 

4) Sundhedsansvarlig (Inge Wind) 

Har meddelt at hun stopper i udvalget, ikke mindst på baggrund af at datteren pt. går på 

efterskole. 

7. Regnskab 

1) Års regnskab 2019 – 2020 

Endelig årsregnskab 2019 – 2020. Yderligere indbetaling på 45.000 kr. fra Støttefor-

eningen, samlet til årsregnskab 65.000 kr. 

2) Endelig budget for 2020 – 2021 

Efter godkendt budget, er kørselsudgift med bus reduceret med 15.000 kr. Det betyder 

at U18 har kørsel med bus til de 3 kampe over Storebælt. Turene til Hjørring og Aal-

borg er slettet, da både senior og U14 har fået kampe i efteråret til de 2 byer, og det har 

der ikke været mulighed for at dække indenfor nuværende ramme. Dermed er der ens 

regler for egen transport for alle årgange i udvalget. 

Af de 15.000 kr. er der afsat 10.000 kr. på ekstra kunstbane tid, og 5.000 kr. på Fysio-

terapi. 

8. Eventuelt 

Måske kommer der et ekstra udvalgs møde i forbindelse med et nye licenssystem 

Skal Senior blive ved med at have træningstøj stillet til rådighed.  

 

Møderække efteråret 2020 

a) Onsdag 9-12-2020 

http://www.vardeif.dk/

