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Referat udvalgsmøde onsdag d. 22/2-2022 
 

 

Tilstede: Kristian Kamp, Mogens Hedelund, Aase Damgaard, Kurt Nørregaard Jeppesen 

 

Afbud: Louise Nielsen, Karl Brynningsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Dagsorden godkendt  

Aase referent.  

2. Godkendelse af referat 5/1-2022 

Godkendt.  

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

Måtte desværre melde fra til workshop omkring kommende 5 års plan for ligaen, og Kvinde-

DM-udvikling. Tilmeldes teams møde omkring den kommende kvalifikationsliga afvikling, 

påregnes afholdt medio/ultimo marts. 

De penge vi kunne søger, bliver ikke søgt, da kravene er så store og komplicerede, at vi ikke 

får det ud af det, som vi i første omgang troede. For meget økonomi og arbejde for 5 hjemme-

kampe.  

a) Information fra bestyrelsesmøde VIF. 

Fordeling af midlerne var det vigtigste emne for os. Og vi fik en fin tildeling af Hummel-

midler og Aserve. (Kr. 98000 i Hummel og kr. 9000 i Aserve.) 

4. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Kristian Kamp) 

a) Status licensansøgning 2022/2023 

Det er auditeringen sammen med de objektive kriterier er afgørende for om vi 

får licensen.  

Det er meget vigtigt at vi får alt med i udarbejdelsen af materialet til licens an-

søgningen. Herunder især at vi husker at opliste de talenter vi har skabt i klub-

ben gennem tiden. Spiller indtil de 24.år (alder) er med i ”ligningen”.  

b) Status SUP for efterår 2021 

 

c) Post audit DBU  

Vi har været til Audit ved DBU. Talentchef, Head og Coach, Cheftrænerne og 

2 spiller.  

Det gik fint på audit dagen og der var en god fornemmelse, indtil dagen skulle 

afrundes, da auditor ikke var så imponeret som vi havde troet.  

Grunden til det, er at det ikke er så implementeret i træningen som der kræves.  

Så en lille forbedring generelt set – og en fair behandling vi har fået.  

Der findes en auditrapport, som kan findes på Dropboks. Derudover en gen-

nemgang af et oplæg Kristian har lavet til en ændring i organiseringen i både 

udvalg og arbejdsgrupper. 

http://www.vardeif.dk/
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Der bliver taget tiltag for at få gennemført samtale med Kian i forhold til hans 

ansættelse. Kurt og Kristian får iværksat en snak med Kian omkring fremtiden.

   

2) Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

Morgentræningen startede op som planlagt både i regi af ITL og VITA. Der var scree-

ning på VITA i uge 4 og 5. Der var 3 ansøgere til kommende 7. klasse og 2 ansøgere til 

8. klasse.  

Vi har netop modtaget svar på optagelse. Alle 3 til kommende 7. klasse er optaget (1 

vurderet grøn og 2 vurderet gul). Til kommende 8. klasse er den ene ansøger (grøn) 

kommet ind, mens den anden (gul) er kommet på venteliste (afslag i første omgang). 

Dette skyldes, at der ikke er flere ledige pladser i den kommende 8. klasse årgang. 

Herudover har vi helt ekstraordinært fået accept på optag af Ditte Block Paulsen til den 

nuværende 8. klasse med start i uge 11 (ikke offentliggjort overfor spiller og forældre 

endnu. Forventes i denne uge). 

Informationsmøde og screening på ITL ikke afholdt endnu. Informationsmøde forven-

tes etableret i uge 10 med screening 3-4 uger efter. 

Møde afholdt med BGI-e og udkast til samarbejdsaftale ligger til godkendelse hos 

BGI-e. Aftalen er hos os accepteret i sin nuværende udformning efter drøftelse med 

Kurt og Kristian. 

3) Støtteforeningen gruppe (Louise Nielsen) 

Der arbejdes stadig på udarbejdelse af sponsor materiale. Det bliver færdiggjort inden-

for et par uger.  

Der udarbejdes et emnekatalog, som vil være klar 6/3 2022. 

Halvdelen af underskudsgarantien er betalt.  

Der er ikke afholdt træningslejr i år, da det blev ramt af Corona.  

4) Materielansvarlig gruppe (Martin Damgaard) 

a) Status Hummel og Aserve midler 2022 

Der er bestilt den første store portion for Hummel midlerne. Især boldene skal vi 

igen ud og købe mange af – en dyr post. Så der er et opdrag i forhold til trænerne 

om at de er bedre til at få de bolde med ind, som er taget med ud.  

Der kommer nyt spilletøj til U18 og nyt træningsdragter til Senior.  

Aserve skal der indkøbes diverse sportsplejemidler. 

Kristian ønsker at der gives besked til trænerne, når der skiftes kode til boldrum-

met.  

5. Regnskab 

1) Oplæg til budget 2022/2023 (licens) 

Det må forventes at der skal findes yderligere økonomi til budgetforslag for 

2022/2022. 

Ønsker fra Talentsektoren, specielt yderligere økonomi til trænerstaben mv. 

En snak om, at det er svært at gennemskue budgettet. Kurt har dyb indsigt i hvad der 

kommer og hvad der mangler. Men vi andre har ikke helt billede af, om det er godt el-

ler skidt.  

6. Eventuelt 

http://www.vardeif.dk/
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Kristian har forskellige ønsker med til VEO2, mere træning i Frøstruphave og mere stabilt 

trænerstab på VITA.  

Der er ikke penge i klubben, så det vil være Støtteforeningen, der skal betale det. Det er også 

en mulighed, men så er kravet at Støtteforeningen får PKI sponsoratet for 2022, og Sponsor-

udvalget skaffer penge til underskudsgarantien for klubben for foråret 2022 (kr. 75.000) 

Kristian vil undersøgt alternativer muligheder i forhold til EM Care.  

Der er kommet et trænerkontor – det er nu klar til at blive indrettet. Det bliver rigtig godt ☺ 

Markus U13 skal på B1 til efteråret.  

Snak om at lave et samarbejde med Børn og Drenge og lave C-kurser sammen.  

Kurt undersøger om vi kan lave forløb med klub kursus her i foråret.  

 

Møderække foråret 2022 

Tirsdag d. 29/3-2022 

Tirsdag d. 3/5-2022 

Tirsdag d. 21/6-2022 

http://www.vardeif.dk/

