
 
 

 

 

Resumé af kommunemøde tirsdag 3. marts 2020 i Plexus i Idom for 
fodboldklubberne i Holstebro Kommune 
 

 
Følgende klubber deltog: Holstebro B, Idom IF, Mejrup GU, Sevel/Mogenstrup IF, Naur-Sir-
Krunderup, Nr. Felding GIF, Ryde/Handbjerg UF, Tvis KFUM & IF, SHN/Ulfborg, Vemb FS, 
Vinderup IK og Måbjerg IF. 
 
Klubrådgiver Klaus Gertsen bød velkommen til mødet og Pernille Kristensen præsenterede 
sig, som det nye lokale ansigt i bestyrelsen. 
 
Orientering fra og feedback til Holstebro Kommune 
Mogens Poulsen, Sport & Fritid - Idrætsinspektør: 
 
Kontakt Sport & Fritid, hvis: 

• I har overskydende mål stående på banerne, der kan gøre gavn andetsteds 

• Der er problemer med de nuværende måls tilstand (skader eller andet) 

• I mangler mål eller net (m/plast- eller metalkroge) 

• I vil bestille hjul til mål 

• Der opstår udfordringer omkring græsslåning eller opkridtning af banerne 

• Der opstår andre udfordringer, hærværk mm. 

• I skal låne ekstra mål til stævner 
 
Græsset bliver et problem i opstarten og vi opfordrer klubberne til at hjælpe hinanden. Til orientering er der 
planer om på sigt at etablere 1 - 3 nye kunstgræsbaner i kommunen og der er afsat midler hertil. Placeringen 
afventer en facilitetsanalyse + en behovsanalyse. 
 
Lysanlæg: 
Projektet om fælles renovering af lysanlæg er stillet i bero, da Mogens Poulsen pt. ikke har en ”indgang” til 
Vestforsyning. Det er fortsat klubbernes ansvar at indsende El-attest hvert år, men Mogens undersøger, om 
der kan laves en fælles ordning. 
 
Thomas Odgaard, Trafik og Park - drift: 
Vi har i år store udfordringer på grund af den massive regn - vi er i gang med opkridtning af vinterbanerne, 
men vi kan pt. ikke slå græsset på græsbanerne. Vi går naturligvis i gang med græsslåning, så snart vejret 
tillader det. 
 
Vi forsøger at rense dræn op for at øge afvandingen flere steder, men vi har behov for at I melder ind, hvis der 
står vand, så vi ved det. 
 
HUSK at flytte 3-mandsmålene ud til siden eller få lavet et fliseområde, hvor de kan placeres. 
Det har de gjort i Krunderup og vi giver gerne sand og fliser til andre klubber, der ønsker at gøre det samme. 
 
Der står pt. over 550 mål på de 22 baner i kommunen, så der må være overflødige mål! 
 
Lokale udfordringer: 
Huller på træningsbanerne i Idom 
Muldvarper i Mogenstrup 
Vand på banerne i Vinderup 
 
Klubberne vil gerne have besked om, hvornår der bliver klippet græs (forslag til løsninger 
via en app eller pr. sms blev debatteret) 



 
 

 

 

Der har til tider været udfordringer omkring opkridtningen og Kaj Bech arbejder på sigt på 
at foretage alt opkridtning med hjælp fra GPS-robotter. 
 
Klubberne bedes snarest muligt give besked om hvilke banetyper, der ønskes opkridtet. 
Beskæring af hegn udsættes til efteråret og opstamning foretages evt. i sommerperioden. 
Klubbernes kampprogram kort omtalt med henblik på klipning og opkridtning. 
DBU’s Fodbold App ”Fodbold” anbefales som redskab til at se kampprogrammet. 
 
Pleje af banerne følger den normale rutine: 
Strigling af baner + kalk 
Vertikalskæring - evt. i maj 
Prikning (4 - 5 baner) - sommer 
 
Plejen bliver vurderet løbende i forhold til de kommunale budgetter på området. 
 
Louise Kjærsgaard Bertelsen, Sport og Fritid - tilskud: 
Alle spørgsmål omkring tilskudsordninger rettes til Louise, der har stået for den 
digitaliserings- og effektiviseringsproces, som området har været igennem. 
 
Kontakt også Louise, hvis I oplever udfordringer omkring ”Log In” problemer på 
www.aktivholstebro.dk, hvor medlemsindberetning skal foretages (husk Oldboys) eller ved 
brugen af ”Forenings NemID Log In” med brug af CVR-nummer og med tilknyttet NemKonto. 
 
Følgende skal indberettes digitalt senest 1. april 2020: 
➢ Medlemsindberetning (brug CFR-tallene + kontingentgennemsnit pr. gruppe) 
➢ Regnskab skal uploades i foreningsportalen aktivholstebro.dk 
➢ Aktivitetstilskud (refusionen er afhængig af medlemssammensætningen) 
➢ Træner- og Lederuddannelse 
➢ Lokaletilskud 
 
Kontaktnumre til Holstebro kommune:  
Idrætsadministrationen  9611 6964 / arena@holstebro.dk  
Mogens Poulsen (Sport & Fritid, Idrætsinspektør) 9611 6961 / msp@holstebro.dk   
Louise Kjærsgaard Bertelsen (Sport & Fritid, tilskud) 9611 6926 / Louise.Kjaersgaard.Bertelsen@holstebro.dk  
Thomas Odgaard (Trafik og Park, drift)  2328 9298 / thomas.odgaard@holstebro.dk  
Jens Hummelmose (Kaj Bech, teamleder)  2270 8814 / jh@kajbech.dk  
Stig (Kaj Bech, opkridtning)  2270 8826 
Torben Pedersen (Kaj Bech, græsklipper)  3065 1878 / tp@kajbech.dk 
Team drift i tilfælde af ferier mm.  9611 7555 / trafikogpark@holstebro.dk  
 
NYT fra klubrådgiveren v/Klaus Gertsen 
 

Foreningspuljen 

• Hvert år uddeles 44 millioner kroner 

• Puljen åbner igen for ansøgninger 1. marts 2020 

• Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. 
https://www.dif.dk/da/forening/stoette 
 
Få tilgang af en Trænerrådgiver i 50 eller 100 timer 
https://www.dbujylland.dk/nyheder/2020/januar/nu-kan-i-soege-om-en-b-u-traenerraadgiver-til-jeres-klub/ 
 
Player1st (medlemstilfredshedsundersøgelse) – gode erfaringer debatteret 
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Fodbold for børn med et specielt behov 

• Hjælp til opstart 

• Videndeling 

• Mødes og spille imod hinanden 
FC FRI (børn), Vinderup IK (børn), Hammerum IF (børn), Viborg B67 (dog kun voksne), FC 
MorsØ (dog kun voksne) og Lemvig GF (dog voksne) 
 
Få ideer til den fantastiske fodboldopstart for de ALLER mindste  

• U4/5, Bold og Bevægelse 
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/bold-og-bevaegelse/ 

• U6/7 Fantastisk fodboldstart 
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/aktiviteter-og-staevner/fantastisk-fodboldstart-for-
piger/ 
 
Gratis træningsprogrammer til holdkontakter 
https://www.dbujylland.dk/traening-inspiration/dbu-traeningsprogrammer/ 
 
NYT fra DBU Jylland 
 
De vigtigste forslag fra delegeretmødet blev kort gennemgået 
https://www.dbujylland.dk/om-dbu-jylland/organisationen/fodboldens-dag-og-
delegeretmoedet/saadan-gik-det-forslagene/ 
 
Nyt om eFodbold 
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dbu-jylland-turneringer/efodbold/ 
 
Midtvejs-ombrydning i BØRNE-rækker 
I foråret 2020 ombrydes der IKKE i U8 til U12 rækkerne som tidligere.  
Holdene er blevet ombrudt 2 gange (efterår + vinter), når de går i gang med forårets turnering og vores 
erfaring viser, at kampene ikke nødvendigvis bliver mere jævnbyrdige efter endnu en ombrydning. I efteråret 
2020 midtvejsombrydes alle rækker i U8 til U12 rækkerne for såvel piger som drenge medio september! 
 
Hæder og priser - husk at indstille klubbens ledere! 
https://www.dbujylland.dk/klubben/haeder-og-legater-til-frivillige/ 
 
NYT fra Region 2 
Ændring af hold til forårets turnering senest 15. marts for 8-mands og U10 rækkerne i 5-mands og 1. april for 
U8 og U9 rækker – HUSK at få holdene indplaceret på det rigtige niveau! 
Tilmelding til 3:3 stævner i U5, U6, U7 og U8 rækker senest 14 dage før stævnet – stævnerne afvikles i uge 18, 
20, 22, 24 og 26 – I udvælger selv de stævner, som I ønsker at deltage i! 
NY mulighed for at spille alm. 7-mands og/eller 5-mands fodbold for Kvinder C i foråret! 
HUSK tilmelding til Kommunemesterskab for Serie 5 og 6 – tilmeldingsfrist 5. april. 
 
HUSK, at I er ALTID velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8939 9920 eller e-mail region2@dbujylland.dk! 
 
Øvrige emner: 
Parasport Fodboldskole i uge 28 i Holstebro 
Holstebro Kommune har fokus på at få flere ældre mænd til at spille fodbold 

 
Evt. spørgsmål vedr. mødet kan rettes til Region 2’s Klubrådgiver  

Klaus Gertsen på tlf. 2465 9515 eller mail: klgr@dbujylland.dk. 
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