
 
 

 

 

Resumé af kommunemøde mandag 10. marts 2020 i Nr. Nissum 
for fodboldklubberne i Lemvig Kommune 
 

 
Følgende klubber deltog: Gudum IF - Harboøre IF - Klinkby B – Lemvig GF –  
Gudum Nissum IF - Ramme/Lomborg – Tangsø FS - Lidenlund B. 
 
Klubrådgiver Klaus Gertsen bød velkommen til mødet og Pernille Kristensen 
præsenterede sig, som det nye lokale ansigt i bestyrelsen. 
 
Orientering fra og feedback til Lemvig Kommune 
Nyt vedrørende klipning og banepleje v/ Kim Verner Pedersen: 
Kommunen forsøgte sig sidste år med banepleje ved hjælp af en ”Re-Dresser”.  
Dette skulle sørge for at banerne fik pleje og banerne blev mere jævne. 
Dette har ikke umiddelbart været nogen succes på alle baner. 
 
Der vil i foråret 2020 blive lavet 10 overkørsler på 10 baner igen.  
Kommunen laver et oplæg til hvilke klubber og baner dette skal gøres hos. 
 
Nyt vedrørende tilskud v/ Hanne Bjerg: 
Medlemstilskud: 
Der er i 2019 ydet følgende i medlemstilskud: 
74,25 kr. pr. aktivitetsmedlem u/25 år. Der var 5.476 aktivitetsmedlemmer i 2018 
Budgettet for 2019 var 406.000 kr. Budgettet for medlemstilskud 2020 er 415.000 kr. 
Tilskudsberettigede aktivitetsmedlemmer: 
2016: 5.870 
2017: 5.304 
2018: 5.156 
Søges via Conventus senest 1. april. 
 
Lokaletilskud: 
Tilskudsprocenten er 67%  
Lovens minimum er 65%. 
25 års reglen 
Tilskuddet nedsættes, hvis antallet af medlemmer over 25 år overstiger 10% af det samlede antal 
medlemmer. Der foretages kun fradrag med den procentdel, der ligger ud over 10%. 
Budget indsendes senest 1. november via Conventus 
Årsopgørelsen indsendes senest 1. april via Conventus 
 
Uddannelsestilskud: 
Der ydes tilskud med 75% af kursusafgiften inkl. forplejning og befordring. 
Søges via www.lemvig.dk senest 1. april 
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Lysanlæg: 
Der ydes tilskud med 75% af udgifterne til el til lysanlæg. 
Der ydes ikke tilskud til etablering og vedligeholdelse af lysanlæg. 
Søges via Conventus sammen med driftstilskud til lokaler senest 1. april 
 
Opkridtning af baner: 
Der ydes tilskud til opkridtning således: 
2/3 af budgetbeløbet fordeles på grundlag af antallet af spillere under 25 år, og 
1/3 af budgetbeløbet fordeles på grundlag af antallet af baner, der opkridtes. 
Budget 2020: 105.000 kr. 
Budget 2019: 103.000 kr. 
Søges via www.lemvig.dk senest 1. april 
 
Mål. Net m.m.: 
Det er forsinket - Forventer levering inden 1. april. 
Opfordring til at sige til, hvis man har for mange mål, de kan måske bruges et  
andet sted - Søges via www.lemvig.dk senest 1. november 
 
Ny tilskudsmodel – Haller/Centre.: 
Mindre administration for alle 
Hverdage efter kl. 15.00 samt i weekender og helligdage stilles lokaler i hallen/centret  
til rådighed for foreninger. 
Foreningernes betaling er den sammen som tidligere – taksterne fremskrives hvert år  
og sendes til kassereren. 
Dermed er det ikke nødvendigt at søge om driftstilskud til lokaler i de  
8 haller/center i Lemvig Kommune. 
 
Udviklingspulje: 
Foreningerne kan søge om tilskud til børn og unge som skal have tilskud til f.eks. kontingent  
eller træningslejr - Der gives op til 500 kr. pr. emne. 
Der kan også søges til nye initiativer og events i foreningerne. 
Send mail til Hanne Bjerg, hvis der ønskes tilskud. 
 
Kontaktnumre til Lemvig kommune: 
Hanne Bjerg  9663 1358 / 3045 3856  hanne.bjerg@lemvig.dk  
Kim Verner Pedersen 4034 7261  kim.verner.pedersen@lemvig.dk  
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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 
 
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/ 
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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! 
 

 
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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