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Referat udvalgsmøde mandag d. 9/5-2022. 
 

Tilstede: Kristian Kamp, Aase Damgaard, Mogens Hedelund, Louise Nielsen, Martin Damgaard, Kurt 

Nørregaard Jeppesen 

Afbud: Karl Brynningsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Dagsorden godkendt 

Aase referent 

2. Godkendelse af referat 6/4-2022 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Information fra bestyrelsesmøde VIF. 

Bestyrelsen afholder budget/bestyrelsesmøde d. 23/5-2022. 

b) Udvidelse af Ligaen 

Kvindedivisionsforeningen er ved at undersøge muligheden for at udvide ligaen fra 8 til 

10 hold. Der vil komme en høringsrunde, hvor klubberne kan komme med deres input til 

dette. Jesper Raabo (KLU) har haft kontakt til Kurt, for at høre Varde IF´s holdning. 

a. Senior har indsendt en indsigelse om brugen af ulovlig spiller i kampen hjemme mod 

Sundby. Som noget nyt har Kval-ligaen været underlagt UEFA´s regler. Hvor man ikke 

kan tilføre klubbens A og B lister efter d. 31/1-2022, når man er amatørklub. Efter en læn-

gere spørgerunde med DBU, og hvor flere klubber har været med, lader det til at Sundby 

var blevet godkendt som kontraktklub d. 31/3-2022, og kunne dermed tegne kontrakt med 

den omhandlende spiller inden vores møde d. 2/4-2022. Konklusion: Der er forskellige 

regler for kontrakt og amatørklubber. Dette er ikke fordrende for kvindefodbolden, og slet 

ikke i Kval-ligaen, hvor UEFA-regler ikke høre til pt 

Udfordring med at banerne er dårlige, dette skyldes at de ikke bliver tromlet under opti-

male forhold, da det er så tørt pt, at den trommen der kører efter græsslåmaskinen, ikke 

kan klare at udjævne de giver udfordringer for spillerne.   

Der er taget kontakt til Preben (halinspektør) og forventer at der tages kontakt med Varde 

kommune omkring problemer.  

Aftale omkring fysioterapi og fysisk træning skal være på plads inden udgangen af 

juli måned.  

4. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Kristian Kamp) 

a)  Træning og kampe ruller derudad. Træningsstrukturen ser ud til at fungere, 

men den kræver tilvænning. Vi laver gode resultater med vores DM-hold – der 

er fremgang at spore. Også i U14 er der gode resultater trods oprykning af spil-

lere til U15. Dette hold er resultatmæssigt udfordret, men der er gode takter ind 

i mellem 

b) U15/16 har deltaget i Copa Costa Brava med stor succes. På den resultatmæs-

sige side blev det til en 1. plads for holdet, der var med i U17, mens holdet, der 

var med i U15 spillede sig til en 2. plads. Vigtigst af alt var det dog, at turen 
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også boostede holdånden og fællesskabet. Det er taget med videre hjem på træ-

ningsbanen. Forslag til drøftelse er, at der etableres traditioner for udlands-

ture/træningslejre fremadrettet. KK har været i dialog med en arbejdsgruppe, 

der gerne vil arbejde med dette på “bestilling” fra talentsektoren. Til drøftelse: 

Økonomien ifm. ovenstående? 

Egenbetaling pr spiller var ca. kr. 5.500,- 

Der er en forældregruppe, som byder sig til, og gerne vil lave de arrangementer 

som der måtte være brug for.  

Støtteforeningen skal tage kontakt med Maibritt Kildegaard omkring penge. 

c)  Der arbejdes i at sende hold afsted til Vildbjerg Cup. Pt. Ser det ud til at der er 

spillere til et U16-hold. 

d) Punkt til drøftelse: Feedback på Talentmanualen fra udvalget.  

Den er nu lagt i Dropbox.  

En snak om, hvem den er lavet for – det er primært fordi det er et krav i li-

censen. Derudover er det et ”kultur dokument” som alle kan tilgå og derved få 

et kendskab til, hvad vi vil.  

Der er i manualen punkter og emner som ikke er fuld implementeret, men der 

arbejdes med det fremadrettet. Det vil blive fremvist og gennemgået for træ-

nerne, noget af det for spillerne og forældrene. Noget vil komme på hjemmesi-

den og noget vil bliver synliggjort på stadion, så alle kan identificere sig med 

det. 

e)  Punkt til drøftelse: Kommunikation med HoC vedr. kontraktlige forhold. 

f)  For øvrige punkter i relation til talentsektoren – se referat af møde i SL d. 25/4-

22 - referatet er lagt i Dropbox dd. Under nyoprettet mappe “talentsektor” (mø-

det blev afsluttet efter pkt. 11) Spørgsmål fra udvalget? 

2) Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

Der har været afholdt screening to gange til ITL. 13 piger har søgt, og i løbet af uge 20 

finder man ud af, hvem der skal optages. Et større felt, end forventet, så det bliver nød-

vendigt at sortere.  

Den kommunale styring af seancen er ikke optimal, hvilket er påtalt.  

3) Støtteforeningen gruppe (Louise Nielsen) 

a)  Spinnings arrangement 

Der bliver ikke spinnings arrangement, der er for kort tid til planlægning og i 

flg. de to fra bestyrelsen, står det ikke så skidt ud, som forventet.  

Kristian foreslår at vi kan tage fat i DGI og få råd og fif til et vellykket spin-

nings arrangement.  

Fodboldgolf arrangement for alle holdene den 6/6 

4) Sponsorudvalget 

a)  STATUS: Sponsorudvalget består PT. af Torben Kristiansen og Karl Bryn-

ningsen. Jesper Frederiksen og Kristian Kamp har været med i opstarten ift. til 

udarbejdelse af materiale og fortællinger fra det faglige – talentsektorens ar-

bejde, så Karl og Torben er bedst muligt klædt på. Det er ikke meningen at Je-

sper og Kristian fortsat skal være en del af sponsorudvalget – derfor skal der 
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gerne finde to personer yderligere til det opsøgende arbejde samt én til admini-

stration af aftaler mm. Der er udarbejdet materiale, som er sendt rundt til ca. 20 

potentielle sponsorer. Der er givet tilsagn fra to sponsorer á hver 10.000 kr. i 

hhv. 1 og 2 år. Der er forventninger om mere, men det er svært at give et kon-

kret bud. Dog er det forventningen at arbejdet kan indbringe 300.000 kr. årligt. 

Til drøftelse: Hvilke emner til udvalget skal spørges? Hvordan følger vi op 

på og støtter sponsorudvalget? 

b) Hjertesponsorer og hjertesponsor “light”: Der er udarbejdet en skrivelse, som 

sendes rundt pr. mail til alle medlemmer. KK udarbejder skrivelsen og gør den 

klar til udsendelse – hvem kan stå for dette? 

Hjertesponsorer og Hjertesponsor Light skal udsendes via Klub Office. Kurt 

sender ud til alle medlemmer i Pige-/Kvindeafdelingen, incl træner, holdleder 

mv.  

5) Materielansvarlig (Martin Damgaard) 

Intet nyt pt.  

5. Regnskab 

1) Estimeret regnskab 2021/2022 

Det samlede underskud for 2021/2022 bliver forventeligt på ca. 187.000 kr., og dermed 

ca. 45.000 kr. højere end budgetteret. En af de væsentlige grunde er for få medlemmer, 

samt en nedgang på ca. 30 medlemmer fra efteråret til foråret. 

Der er pt et underskud på ca. kr. 45.000 – men vi afventer at høre, hvordan regnskabet 

slutter hos børn og drenge.  

2) Oplæg til budget 2022/2023 

Første udkast udviser et samlet underskud på ca. 450.000 kr. Et eventuelt tilskud fra 

klubben er ikke medregnet, samt tilskud via sponsorater fra Støtteforeningen heller 

ikke er medregnet. 

6. Eventuelt 

Der afholdes møde, i næste uge, imellem udvalget og sponsorgruppen, hvor det fremadrettet 

arbejde drøftes, herunder hvordan hjælper vi hinanden, så vi når det fælles mål. 

Møderække foråret 2022 

Mandag d. 13/6-2022 
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