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Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

 

Referat udvalgsmøde mandag d. 13/6-2022 
 

Tilstede: Aase Damgaard, Torben Kristiansen, Kurt Nørregaard Jeppesen 

Afbud: Kristian Kamp, Mogens Hedelund, Louise Nielsen, Martin Damgaard, Karl Brynningsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Dagsorden godkendt – Aase referent 

2. Godkendelse af referat 9/5-2022  

Referat godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Information fra bestyrelsesmøde VIF. 

Klubben vil gerne oprette et arrangementsudvalg bestående af 2 personer fra hver udvalg i 

alt 6 personer, samt en kontaktperson fra bestyrelsen. Det betyder at vi skal finde 2 perso-

ner, som kan indgå i denne gruppe, og det skulle gerne være personer som ikke sidder i 

bestyrelsen/udvalgene i forvejen. Der er udfærdiget et skriv som skal sendes rundt. Hvem 

skal have disse hos os? 

Der skal arbejdes på en medlemsfest i efteråret, hvor Børn + Piger + Drenge holder noget 

selvstændigt, og senior skal der findes en løsning, hvad man kunne gøre der. 

Aase dykker ned i hvad der tænkes og hvem der sikrer penge til arrangementerne, så vi 

ikke løber de samme steder efter penge i både Støtteforening, Sponsorudvalg og  

Arrangements udvalg, og hvor der i børn og drenge ellers forsøges hentet penge.  

Det påregnes at klubben endelig overgår til DBU kontingents betalingssystem. Der vil 

blive lavet orientering omkring dette, og skal sendes rundt til medlemmerne. 

4. Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Kristian Kamp) 

a) Status fysioterapeut og fysisk træner (licens) 

KK og KB holder mødes med Emcare onsdag d. 15/6 kl. 12.00 mhp. At ud-

færdige endelig aftale. KK har været i dialog med fysisk træner, men det er 

ikke lykkes. Der arbejdes videre og aftalen forventes lukket inden d. 30/6 

b) Status holdtilmelding efteråret 

Følgende er tilmeldt: 

Afdeling U13 

U13.Liga 1 

U13.Liga 2 

U13.C – Region   

Afdeling U14 

U14.Liga 1 

U14. 8-mands i region 4  => Denne er tilmeldt i U15, men som en “lukket” 

pulje sammen med de samme hold som indeværende sæson. Her passer ni-

veauet godt. 

Afdeling U15 

U15.Liga 1 

U16.Liga 1 

U16 DM 

http://www.vardeif.dk/
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Afdeling U18 

U18 DM 

Senior er tilmeldt med 1 hold + eventuelle 7-mandshold 

Trupperne er under udarbejdelse. 

c) Status trænerstab sæson 2022/2023 

Aftaler/kontrakter for sæson 2022/2023 

U13:  Jane, Brian og Jørgen (nuværende U12 tr.) 

U14:  Marcus (Ch) – Elias 

U15 L1:  Udviklingshold – kun kampe, ingen  

                     træningsgruppe koblet til.  

U16 L1:  Mikkel og Ismael (ny træner). Sidestillede. 

U16DM:  Malthe (Ch) – Morten H 

U18DM:  Torben (Ch) - Sebastian 

1 DIV:  Kian (Ch) - Carsten 

Vita:  Kian – Malthe 

ITL:  Carsten 

Individuel træner: Anders 

Målmandstræner: Martin og Louise 

d) Diverse 

1. Sæsonopstart er fastsat til mandag i uge 29 – 18. juli 2022 

2. Vi sender et enkelt hold til Vildbjerg Cup i U16. 

3. KK, Kian og Jesper F. har møde med Anders Gerber (Talentchef DBU) 

d. 14/6. Mødet er initieret af DBU og har til formål at skabe et tættere 

samarbejde om udviklingen af klubben og spillerne med udgangspunkt i 

arbejdet med licensen. 

4. To spillere (Andrea Termansen og Mathilde Kristiansen) er udtaget til 

den sidste U15 samling – det tyder på at de er inde i billedet til U16-

landsholdet i det kommende år. 

5. Formentlig kommer der en del spillertilgang til den kommende sæson - 

dette primært på U16 og U18. De fleste er inde i billedet til U16 DM og 

U16 L1. En enkelt eller to til U18 DM. 

6. KK er i dialog med Varde Kommune ift. At kunne få foretaget en lys-

måling på kunstbanen, der kan godkendes af DBU. 

2) Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

a) Status elever på Vita 

b) Status elever på ITL 

Mogens deltager ikke i dagens møde, og meddelte at hans emner kan vente til 

næste møde 

3) Støtteforeningen gruppe (Louise Nielsen) 

Fremover vil det være Aase Damgaard som orientere fra Støtteforeningen 

4) Sponsorgruppen (Karl Brynningsen) 

a) Status støtte ift. budget 2022/2023 

b) Status sponsorarbejdet 

c) Status ”sponsorvæg” på stadion. 

http://www.vardeif.dk/
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Der har været et Fodboldgolf arrangement den 6/6 med deltagelse af 83 personer 

fra pige/kvinde. Igen et fint arrangement, som startede med kage og frugt, og slut-

tede med hotdogs og sodavand.   

Sponsorbogen skal vi høre Louise, om den kan gøres ”lettere” så den kan sendes på 

fil. Pt er den ret tung. Besked sendt til Louise 13/6. Hun svarer Kurt.  

Der er afleveret flyers omkring Hjertesponsoratet, men der har pt ikke været god 

respons på det. Så den skal genbesøges. 

Torben fortæller, at der pt er skaffet sponsorer for de næste 2 år, og et samlet beløb 

pr år pr kr. 160.000, - 

Derudover er der nogle som vi venter svar fra. 

Kurt foreslår at Sponsorudvalget kigger på B93, som lige har lukket en stor aftale 

via Facebook. 

Torben tager en snak med Karl, om han vil tage fat i de relevante personer fra     

Erhvervsklubben, og se om de vil give et hjertesponsorat til Pige/Kvinder.  

Vi vil gerne at der bliver afholdt et fælles opstartsmøde for Pige/Kvinder, med spis-

ning mv. Kristian K – tag evt. fat i Torben, for hvilke tanker der er i den forbin-

delse.   

5) Materielansvarlig (Martin Damgaard) 

a) Status forbrug 

Ikke noget at meddele denne gang 

5. Regnskab 

1) Oplæg til budget 2022/2023 

Efter mødet i bestyrelsen viste det samlede udkast et underskud på ca. 150.000 kr. En 

af årsagerne er at Børneudvalget har sat økonomi af til ansøgning om at blive DBU 

Børneklub, så deres udkast viste et overskud på ca. 30.000 kr., i forhold til 2021/2022, 

hvor overskuddet viste ca. 130.000 kr. 

Klubben besluttede at alle kontingenter hæves med 100 kr. årligt, vi har efterfølgende 

valgt at licensholdene + senior førstehold hæves med 200 kr. 

Det vil samlet betyde en ekstra indtægt på ca. 60.000 kr. Børneudvalget gennemgår 

endnu engang deres budget.  

Der er budgetteret med at sponsorgruppen skaffer kr. 300.000 + til næste års budget. 

Det tør Torben ikke love er muligt, ud fra det der pt kan forudses.  

Snak om at Pige/kvinde skal kalde bestyrelsen til et møde og få en snak om, hvordan 

de forventer at driften af en licensklub skal finansieres. Den evige kamp i bestyrelsen 

om, hvem der er ”syndebuk” bør vendes, til en fælles kamp mod det, som bestyrelsen 

har valgt at klubben skal satse på. (hvorfor skal drengene ikke betale deres underskud) 

i indeværende år, som faktisk er betalt af pige/kvinde støtteforeningen, som tillæg til 

den underskudsgaranti på kr. 150.000 som allerede er betalt). 

Kristian – er det ikke en sag du og evt. Kian kan gå ind i, med bestyrelsen, så vi 

kan få den evige debat fjernet? 

6. Eventuelt 

Møderække efterår 2022 

Onsdag d. 3/8-2022 

Onsdag d. 14/9-2022 
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Onsdag d. 26/10-2022 

Onsdag d. 7/12-2022 
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