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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

Referat Teams udvalgsmøde onsdag d. 5/1-2022 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Kristian Kamp, Mogens Hedelund, Martin Damgaard, Karl Bryn-

ningsen 

Afbud: Louise Nielsen, Morten Harmsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Dagsorden godkendt 

Aase referent 

2. Godkendelse af referat 27/10-2021 

Referat godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Information fra bestyrelsesmøde VIF. 

Opstart af fodbolden under Varde IF. Bestyrelsen afholder møde d. 3/1-2022, hvor det be-

sluttes om fodbolden kan starter uden begrænsninger. 

b) U-middelkoncept – Kvalifikationsligaen 

Ved at opfylde langt de fleste krav til afvikling af kampe i Kval-ligaen i foråret, ville klub-

ben modtage et beløb på 35.000 kr. Samtidig ville det have betydet en udgift til klubben, 

herunder til indkøb af kamera af en kvalitet, således at hjemmekampene kan live streames.  

c) DBU-udviklingsplan for Pige – kvindefodbolden 2022 – 2027 

Kurt deltager i workshop d. 30/1-2022, hvis corona tillader det. 

4. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Kristian Kamp) 

 Det er aftalt med Morten Harmsen, at Kristian Kamp overtager talentudviklingen.  

Kristian er far til Emma som spiller U16. Og har derudover 2 børn i HTS som Kristian 

træner.  

Har arbejdet en del med talenttræning, både i forhold til fodbold men også i forholdt til 

badminton.   Kristian har højeste træneruddannelse indenfor badminton.  

Har haft 2 forskellige bestyrelsesposter. Formand for Varde Badmintonklub i to år.  

Har været med i bestyrelsesarbejde i Sig, men træder ud af det nu. Og overgår til Varde 

IF talentudvikling.  

Har allerede været godt gang i arbejdet som talentchef og har allerede fat i nye emner.  

Vigtigt at vi prioriterer de folk vi har i klubben og ”fodre” dem.  

Har tæt kontakt med Kian – har den seneste måned har ca. 1 times samtale dagligt med 

Kian.  

Der er betalt penge for Marks A-licens som Kurt skal arbejde på at få tilbage, enten via 

Kolding eller Mark.  

Vi mangler U18 cheftræner – pt er Jesper Frederiksen in charge, med hjælp fra Kian.  

Der er pt kontakt med en mulighed for at indgå i U18 DM træner truppen.  

U13 og U14 fortsætter som i efteråret.  

Mangler assistenttræner for Senior, da Roy P som var ansat, er sprunget fra igen.  

Den 8/2 er der audit igen. En ny verden for Kristian, men han har undersøgt de forhold 

der er nævnt i den tidligere rapport.  

http://www.vardeif.dk/
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Aase er uddannet Auditor, og stiller gerne sig gerne til rådighed i forbindelse med den 

foranstående audit.  

16/1 trænermøde online  

Interessant at se på en organisering af talentsektoren, i samarbede med udvalget.    

Kravene til organisering af en klub, er beskrevet, så det skal drøftes og vi skal finde en 

vej i det.  

Trænerkontor – et sted for trænerne kan evaluere, tale, udveksle mv.  Hvor i Sportium 

er der mulighed for at det kan foregå.  

Har gode kontakter i det politiske i Varde kommune, og havde i går møde med den nye 

borgmester Mads, hvor det lykkes at få flettet lidt fodbold ind også.  

Derudover har Poul Burgaard tilkendegivet, at han har ideer til, hvordan elitesporten i 

Varde IF kan støttes.  

2) Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

Corona restriktioner har gjort at det har været nødvendigt med nogle tillempede regler, 

så alle forhold blev imødekommet. Kort efter det var gjort, blev alle hjemsendt af 

Mette Frederiksen 

I morgen 6/1 starter træningen op igen.  

Der er kommet 5 ansøgninger, som screenes i nærmeste fremtid.  

Der er møde med Bramming Efterskole i næste uge. Mogens efterspørger kopi af tidli-

gere samarbejdsaftale i sådanne situationer.  Karl har den fra SINE og sender den til 

Mogens.  

3) Støtteforeningen gruppe (Louise Nielsen) 

Møde med bestyrelsen 12/1-2022 

Kristian har undersøgt sagen og fået svar på forskellige ønsker fra evt sponsorer for at 

de vil investere i os.  

Nogle vil gerne have serviceydelser til gengæld. Andre oplevelser til personale mv.  

Niveau for beløb, som en del måske vil betale er omkring kr. 15.000,- 

Det kræver arbejde med forældre, frivillige mv.  

En lang snak omkring penge til drift af klubben. Bestyrelsens holdning til at støtte 

Pige-/Kvinde frem for herrerne. 

4) Materielansvarlig gruppe (Martin Damgaard) 

Ønsker til Hummel og Aservemidler 2022 

Der har i 2021 været et stort forbrug af Hummelmidler til trænertøj – ca 30 % af de 

midler vi har til rådighed. Derudover mister holdene alt for meget, i forhold til bolde 

og træningsudstyr.   

Det nye boldrum starter vi op på at få sat i stand i den kommende weekend, så der bli-

ver et aflåst sted pr hold, så de kan passe på deres sager og derved sparer vi penge.  

Martin skal lave et overslag i forhold til behov for Hummelmidler det kommende år.  

I år har der igen været en udfordring i forhold til at der er brugt flere Hummelmidler 

end vi har – dette betyder, at Herre kommer til at få færre midler i det kommende år da 

de har brugt for meget i 2021.  

 

5. Regnskab 

1) Halvårsregnskab 2021 

http://www.vardeif.dk/
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Kurt gennemgår budgettet hvor der er mangler i forhold til Covid situationen.  

I forbindelse med at Mark skifter til Kolding, betaler Kolding Varde If penge retur, for 

Marks A-licens uddannelse.  

6. Eventuelt 

a) Søndag skal Støtteforeningen samle juletræer, samtidig skal der bygges boldrum. Mogens He-

delund, Kurt, Kim (Louises mand) og Martin Damgaard er holdet. 

b) En snak om mødestruktur i Udvalget og hvordan vi fremadrettet sikre større effektivitet og 

udbytte af møderne. 

c) Mødedatoer i foråret vil der komme en revision af jf ovennævnte.  

  

Møderække foråret 2022 

Onsdag d. 22/2-2022 

Tirsdag d. 29/3-2022 

Tirsdag d. 3/5-2022 

Tirsdag d. 21/6-2022 

http://www.vardeif.dk/

