
 

DBU Jylland Region 2 indbyder fodboldklubberne i  

Ikast-Brande Kommune til 
 

Kommunemøde 
 

Torsdag 26. marts 2015 kl. 19.00-21.30 
 

Sted: Gludsted GIF’s klubhus, Bøgevænget 7B, Gludsted,  7361 Ejstruph. 
 

 

Dagsordenen vil bl.a. indeholde følgende punkter: 
 

1) Velkomst 
2) Orientering fra Ikast-Brande Kommune 

 Tilskudsregler, folkeoplysningsudvalg, idrætspolitik, LAG mm.  
v/Fritidskonsulent Henrik Louring 

 Pleje og vedligeholdelse af baner 
v/Entreprenørleder Ulla Vilsbøll Milling og Teamleder Lars Højgaard 

3) Samarbejdsmuligheder mellem klub og kommune v/Klubrådgiver Palle Madsen 
4) DBU ønsker at komme tættere på klubberne og gøre det lettere at være  
     fodboldleder! v/Regionsbestyrelsesmedlem Torben Nielsen 

 Projekt "lettere og tættere" 

 Klubkontaktpersoner 

 Netværksmøder 
5) Nyt fra klubrådgiveren 

 Uddannelsesmuligheder 

 Klubafdækning 
6) Nyt fra regionskontoret 

 De nye IT-værktøjer / kommende kurser 

 Vigtige deadlines i foråret 
7) Nyt fra klubberne / ordet er frit! 
8) Planlægning af næste møde / afslutning 
 

DBU Jylland Region 2 er vært ved kaffe/brød - mødet afsluttes senest kl. 21.30! 
  

 

Hvad/hvem er DBU Jylland Region 2? 
 

 Det er de midt- og vestjyske klubbers egen fodboldorganisation 
 Det er Regionskontoret i Holstebro med 3 fuldtidsansatte medarbejdere til at servicere klubberne 
 Det er konsulenter, der står til rådighed for klubberne 
 Det er 50 frivillige fodboldambassadører spredt over hele regionen – alle med rødder i fodbold- eller 

dommerklubberne 
 Det er fodboldorganisationen med de bedste turneringstilbud – ude som inde – på alle niveauer 
 Det er fodboldorganisationen, der ud over turneringer tilbyder en række andre aktiviteter som stævner, 

uddannelsestilbud m.v. 
 
Bestyrelsen og udvalgene arbejder hen mod det samme overordnede mål: 
At fremme og fastholde fodboldspillet i Region 2 som en væsentlig fritidsbeskæftigelse ved at skabe bedst mulige vilkår og 
udfoldelsesmuligheder under mottoet ”Fodbold for alle – hele året” 
 

 

Tilmelding: 
Vi opfordrer hver klub til at deltage med 1 - 3 personer i mødet  

Tilmelding senest torsdag 19. marts til regionskontoret på mail: 

region2@dbujylland.dk eller på tlf. 89 39 99 20 

mailto:region2@dbujylland.dk

