
 

 

Referat – Kommunefodboldmøde i Hedensted Kommune afholdt i Hornsyld Idrætscenter 01.03.2016 
_____________________________________________________________________________________ 
Hedensted Kommune 
Hans Vacker – Fritidsudvalgsformand 
Marianne Søgaard Jensen – Styring af grønne områder 
Christina Rytz Hermansen – Sekretærsansvarlig for området 
Frans T. Andersen – Kultur- og Fritidskonsulent 
Ole K. Madsen – Materielgården Drift og Anlæg 
Berit Schmidt Hansen – Kultur- og Fritidskonsulent 
Ole - UNO 
 
Klubber: SS skjold, Sole IF, TIF/ØB, Hedensted IF, Juelsminde IF, Rårup GIF, Løsning IF, Stenderup SK, 
Rask Mølle, Uldum IF, Korning IF, Hornsyld IF, Lindved GF,  

 
DBU Jylland 
Søren Juul Jensen – DBU Jylland Region 3 bestyrelsesmedlem 
Mark Nystrup Maaberg – DBU Jylland klubkontaktperson  
Karina Kallehauge – DBU Klubrådgiver 
Elin W. Søbye - DBU Jylland Region 3 

____________________________________________________________ 

Referat: 
 
Søren Juul Jensen bød velkommen til deltagerne, herefter en præsentationsrunde.  
 
1. Kommunen orienterer om… 
 
Marianne Søgaard Jensen præsenterede forholdene omkring driften af de grønne 
arealer herunder ny model for opkridtning samt klubbernes egne muligheder for ekstra 
opkridtning og indkøb via kommunal fællesindkøb. 
Materialet er tilsendt klubberne tidligere på året. 
 
Der skal ske en besparelse på området i 2016. 
Den nye opkridtningsmodel medfører besparelse – mindre i 2016 grundet 
etableringsudgifter, større fremadrettet, giver også luft i klubberne til andre opgaver.  
Som tidligere år lægger Hedensted Kommune op til stor dialog med klubberne. 
 
Frans Andersen orienterede omkring den reviderede halmodel, som træder i kraft 
01.08.2016. Gratis haltid til klubberne. Hvis en klub fra Hedensted Kommune deltager i et 
DBU Jylland indendørsstævne, så er haltiden også gratis. Krav: at der altså deltager en 
klub fra kommunen. Opklarende spørgsmål besvaret. 
Debat omkring halfordeling og omkring hvad hallerne er til for – idræt eller kommercielle 
aktiviteter eller begge dele. Flere klubber har oplevet aflyste træningstider pga. messer. 
Hans Vacker opfordrede til dialog mellem hallerne og klubberne, som alle er selvejende og 
dermed også kører en forretning ud over leje til klubberne. Klubberne ønsker kommunal 
deltagelse i dialogen. 
 
Frans Andersen oplyste om kursustilskud, som forhøjes til max. kr. 3.000 pr. CPR.nr. fra 
2016. 
 



 

 

Hedensted kommune har indgået en samarbejdsaftale med DIF og DGI om klubudvikling. 
Et samarbejde om at tilbyde et klubudviklingsprojekt med en fast coach tilknyttet  til alle de 
klubber der vil være med. Det bliver gratis.  
 
Hans Vacker orienterede om Udviklingspuljen på 600.000,- kr., som foreningerne kan søge 
til nyskabende og innovative aktiviteter, og som desuden i 2016 har ekstra 150.000 kr. til 
støtte til indkøb af hard ware/grej/udstyr i klubberne. 
  
 
Forslag fra Juelsminde IF til det politiske system om at arbejde på, at frivilligt arbejde kan 
medføre skattefradrag. Det gav mange positive tilkendegivelser  
 
 
2. Nyt og generelt fra DBU Jylland 
Mark Nystrup Maaberg præsenterede sig og orienterede kort om klubkontaktperson-
funktionen. 
 
Fra Region 3´s kontor: 
Snarlig introkursus til nye og nyere kampfordelere – invitation udsendes til alle klubber. 
Respekt-kampagnen og Fair Play – opfordring til at sætte fokus på dette i klubben. 
Kontoret ønsker besked ved formandsskifte i klubben. 
Fodbold Fitness er fortsat en mulig aktivitet for klubben. Flere klubber har fået flere 
medlemmer og frivillige med Fodbold Fitness. Fodboldfitnesinstruktør Anders Østergaard 
hjælper gerne i gang. Det er gratis. 
Uddelte mappe med diverse informationer herunder Uddannelseskataloget 2016. 
Opfordring til at afholde Klubbens IT værktøjer som klubkursus evt. flere  
 
Karina Kallehauge – klubrådgiver: 

- Din klub i centrum: ”Sammen rykker vi jeres klub” – et klubudviklingsforløb, hvor 
vi ta’r udgangspunkt i din klubs største aktuelle behov. Fx kunne det være at få 
mange af jeres forældre til at melde sig ind i klubben som frivillige og bidrage. Jeg 
vil som jeres klubrådgiver hjælpe jer med at finde frem til jeres behov, udarbejde 
handleplan og gennemfører, herunder indkalde til møder og lave opfølgning på 
møder, udføre, fordele og uddelegere opgaver og herved sikre en forankring 
fremadrettet. 

- Husk at uddan jeres forældretrænere med C-børnetrænerkurser – bestilles på 
hjemmesiden. Gå eventuel i samarbejde om klubkurser med naboklubberne. 

- Opstart nye medlemmer: Ha’ en plan klar for opstart for ny årgang og nye 
frivillige. Invitation, annoncering, afvikling og opfølgning. 

- Se vores nye Klubsite på vores hjemmeside under klubservice. 
http://www.dbujylland.dk/klubservice/Klubudvikling  

- DGI og DBU påbegynder samarbejde fra 1.08.16 omkring Bevæg dig for livet. 
 
Serviceydelser og fleksible tilbud: Ring altid gerne på 8939 9930 til DBU Jylland eller til 
Karina på 2928 1570, når I har spørgsmål, gode ideer og brug for support. Det er gratis. 
 
Søren Juul Jensen sluttede mødet af med en stor tak for deltagelsen og engagementet under 
mødet og en opfordring til at se muligheder for dialog om flere kunstgræsbaner i kommunen. 

http://www.dbujylland.dk/klubservice/Klubudvikling


 

 

Ligeledes en opfordring til at huske indstillinger til de frivillige til DBU Jyllands forskellige 
hæderspriser. 

 
Referent: Elin Søbye, DBU Jylland 


