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Referat udvalgsmøde torsdag d. 18/8-2022 
 

Tilstede: Aase Damgaard, Louise Nielsen, Kristian Kamp, Mogens Hedelund, Torben Kristiansen 

 

Afbud: Karl Brynningsen 

 

a) Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent.  

Godkendt – Aase referat 

b) Godkendelse af referat 13/6-2022 

Godkendt 

c) Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

a) Information fra bestyrelsesmøde VIF. 

Mødet i bestyrelsen 17/8 blev flyttet til mandag 22/8, så der er ikke noget med derfra i 

dette referat. 

Omkring børneudviklingstræner, tager Kurt det med på næste bestyrelsesmøde (17/8-

2022), idet klubbens Børneudvalg påtænker at ansøge om at blive DBU-børneklub. Det 

medfører at der skal være en børneudviklingstræner, som et af ansvarsområderne er at 

strømline træningen, allerede fra de helt små. Det er aftalt med Jesper Frederiksen at der 

indkaldes til en ”brainstorm” møde med børneudvalget. Vi vil som minimum fastholde 

SUP i vores udvalg. Deltagere Jesper F, Kurt J, og eventuelt Kian og/eller Kristian. 

Op til sommerferien har der været kontakt fra Skjern Bank, for et eventuelt klubsponsorat. 

Det var i første omgang vores sponsorgruppe der havde den første kontakt, men de valgte 

efterfølgende at kontakte klubbens formand. For at få klarhed over forløbet blev der ind-

kaldt til et møde med dele af bestyrelsen og vores sponsorgruppe. Dette blev afholdt, og 

der arbejdes på et klubsponsorat, hvor enten vi er med, eller også er vi ikke, det hele hand-

ler i sidste ende om beløbet. Der blev på mødet også drøftet muligheden for en samlet 

sponsor gruppe, dækkende hele klubben, som der kunne være mange fordele i. 

Sponsorgruppen har været samlet med repræsentanter fra Børn og Drenge. Det vil kræve 

en enighed om, at der er stor forskel på det forbrug der er af sponsormidler, om man er i 

børne-/drenge-/pige-kvinde afdelingen. Således at det ikke giver udfordringer når der skal 

fordeles penge, og Pige-kvinde skal ud at løbe flere penge hjem, som det er i dag.  

b) Opgaver for efteråret 2022 

Kommercielle opgaver, hvordan får vi det bedst løst, herunder sociale medier mv. 

Der skal findes en til at står for den opgave, så vi er bedre opdateret. Kristian har en aftale 

med en fra Event linjen på STU, Esbjerg og tager en snak med ham om det måske kan 

være en interessant opgave for en af deres studerende.   

Erstatning for Mogens Hedelund, Mogens vil gerne stoppe, og vi skal have fundet en aflø-

ser. 

Kontakten til skolerne og lidt i forhold til Licensen. Meget af arbejdet rammer ind i Kri-

stian, Kian og Jesper. Derudover er der administrative opgaver.  Det må gerne være en 

person, som er tættere på spillerne.  

Der skal laves en beskrivelse af opgaven, så det er tydeligt, hvad der forventes af en, over-

tager til opgaven.  Mogens laver en beskrivelse af arbejdsopgaverne.  

http://www.vardeif.dk/
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Kristian nævner, at der også er mulighed for at fordele opgaven på anden måde og kombi-

nere den med andre relevante opgaver.  

Kristian prøver at tage fat i Niels Foldager, og se om han kan være interesseret i at 

overtage den funktion.  Et andet alternativ er Silkes far – Jørgen Pedersen.  

d) Orientering fra øvrige   

1) Talentsektorgruppen (Kristian Kamp) 

a) Status fysioterapeut og fysisk træner (licens) 

Samarbejdsaftale med EmCare indgået lige før sommerferien. Prisen for Fy-

sioterapi er fin, men prisen for Fysisk træner er for høj. Der er lavet forskel-

lige tiltag i forsøget pat få en fysisk træner. Foreløbig er der aftale med et par, 

som kan varetage den fysiske træning indtil der findes en permanent løsning – 

forhåbentlig omkring uge 37. Derefter vil der være fysisk træning 2 X ugent-

ligt, mandag og torsdag.  Onsdag vil der være en løbedel af den fysiske træ-

ning, som vil blive en del af periodiseringsplanerne fremadrettet.  

b) Status trænerstab sæson 2022/2023 

U13 – Jørgen B, Brian B, Thomas J og Peter (diff. Træningstilbud) Et kæmpe 

hold på ca. 50, hvor der stadig kan bruges kvalificerede træner til at hjælpe 

med U13. 

U14 – Markus og (Elias -pt sygemeldt). Tvivl om, om han kommer tilbage. 

Der mangler endnu en træner til holdet som har ca. 30 spillere.  

U16DM – Udfordring med at nye spiller ikke alle kan få lov at spille på DM. 

Efter en del møder og skrivearbejde, er det nu lykkes at få en dispensation, så 

de nye spiller kan få lov at spille DM.  

U18DM - I år er der kamp om pladserne, hvilket giver lidt udfordringer  

Senior – også her er der flere spillere, som ikke er på hold. 

Der er udarbejdet curriculum, hvornår træner skal hvad. Der skal også udar-

bejdes et mental curriculum 

MUS-samtaler med alle trænerne er igang. Dette foregår ud fra skabelon i ta-

lentmanualen. 

10/9 afholdes der en trænerdag.  

2) Uddannelsesansvarlig (Mogens Hedelund) 

a) Status elever på Vita 

Fin opstart – ca. 20 spiller.  Koordinering med skolen og møderne, er der super 

godt styr på.  

b) Status elever på ITL 

Der er en pæn tilgang, så der er pt 22.  Der mangler styring i forhold til samar-

bejdet med skolekoordinatoren.  

3) Støtteforeningen gruppe (Louise Nielsen/Aase Damgaard 

Intet nyt – vi har afventet besked om opstartsmøde. Derudover skal der en afklaring på, 

om der skal være en fælles aktivitetsudvalg for børn/drenge/pige-kvinde, inden der 

iværksættes nye aktiviteter.  

4) Sponsorgruppen (Torben Kristiansen) 

a) Status støtte ift. budget 2022/2023 

http://www.vardeif.dk/
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PT er der samlet kr. 254.000 indtil nu.  Tegnet for 2 år, så ca. kr. ½ mill. Det 

giver ikke de kr. 350.000 som var ønsket i budgettet, men med en stigning i 

spillergruppen på ca. 50, vil give en højere kontingentindtægt, som måske kan 

gøre noget i forhold til det tal der skal nås. 

b) Status sponsorarbejdet 

Indtil nu er det via netværket, det der så skal findes nu, er dem de ikke kender, 

så det bliver lidt hårdere arbejde.  

Der er næsten ikke mere plads til reklamer på tøjet, det er efterhånden solgt.  

Der skal tænkes nye tanker om, hvad der kan sælges i forhold nye sponsorer. 

Evt noget i forbindelse med SUP – evt en tøjpakke, til fuld pris.  

c) Status ”sponsorvæg” på stadion 

Der har været tale om, at synliggøre de sponsorer pige/kvinde har. Evt. i stil 

med den herre senior har på opvisningsbanen.  Derudover er de lovet 2-3 arran-

gementer i året. De skal også planlægges.  

d) Hvilke sponsorer skal på hjemmesiden, hvem sørger for opdatering af listen? 

Kurt kan godt opdatere på hjemmesiden, men skal have materialet der skal bru-

ges. Torben sender materiale til Kurt. 

5) Materielansvarlig (Martin Damgaard) 

a) Status forbrug Hummel- og plejemidler 

Der er lidt tilbage, men også lidt der skal indkøbet – ikke mindst pga. de store 

årgange der er på U13 og U14.  

Kurt meddeler at der er afsat penge i ITL, så der kan købes eget udstyr. 

e) Regnskab 

1) Oplæg til budget 2022/2023 

Vedhæftet udkast til klub budget for 2022/2023. Der er ikke vedtaget et endeligt bud-

get, i drøftelser med bestyrelsen er der ikke ”pillet” ved vores udkast, dog er der flyttet 

rundt på midler fra ”trænerlønninger” til ”uddannelseskontoen”. Baggrunden er at Tor-

ben (U18) træner, har sagt op ultimo juni. For at få kabalen til at gå op, er der valgt en 

løsning, hvor Carsten (assistenttræner) ved senior, bliver U18 cheftræner, dette indebar 

at han kan søge om optagelse på DBU A-kursus, men samtidig starter med en forholds-

vis lille godtgørelse. Dermed hænger vores udkast stadig sammen. 

 

f) Eventuelt 

Møderække efterår 2022 

 

Onsdag d. 14/9-2022 

Onsdag d. 26/10-2022 

Onsdag d. 7/12-2022 
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