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Referat – Kommunefodboldmøde 11. marts 2013 afholdt I Ørum Aktivitets Center 
 
Deltagere: 
 
Norddjurs Kommune 
John Vinther – Driftsleder 
Joan Knudsen – Driftsmedarbejder 
Lars Kvistgaard - Driftsmedarbejder 
 
Klubber 
Åstrup Hammelev Fodbold, Grenaa IF, Nørager B. 
 
Norddjurs Idrætsråd 
Ebbe Glargaard – bestyrelsesmedlem 
Frank Birch - bestyrelsesmedlem 

 DBU Jylland 
Jørgen Snog– DBU Jylland Region 3´s bestyrelse 
Karina Kallehauge – DBU Udviklingskonsulent 
Christian Kjær - DBU Jylland  
Anders Østergaard – DBU Fodbold Fitness konsulent 
 
Afbud 
Tommy Sørensen – sygdom 
Kim Jørgensen, AC Norddjurs - sygdom  

________________________________________________________________________ 
 

Referat: 
1. DBU Jylland 
Jørgen Snog bød velkommen til deltagerne, og derefter var der en præsentationsrunde af 
deltagerne.  
 
Det blev bemærket, at det var en skam, der ikke var flere tilmeldte klubber, da en større 
tilmelding kunne have givet flere erfaringsudvekslinger om klubdrift og –udvikling og en 
bredere dialog med kommunen. 
 
Udviklingskonsulent Karina Kallehauge præsenterede medlemstallene fra 
fodboldforeningerne i kommunen, samt udviklingen i medlemstal i bestemte 
alderskategorier over en årrække. 
 
 
2. Kommunen orienterer om… 
Tommy Sørensen var nødsaget til at melde fra grundet sygdom, men han meddelte 
forinden mødet, at de informationer, som han ville have præsenteret på mødet vil blive 
sendt ud til klubberne efterfølgende. Derudover blev der opfordret til, at Tommy også 
sender tilskudspolitikken og informationer om tilskudsordningen til klubberne. 
 
John Vinther kunne informere deltagerne om, at kommunen lever op til de fleste af de 
banekrav, som Flemming Andreasen (DBU Jylland græskonsulent) har defineret for 
danske baner. Karina Kallehauge informerede kommune og klubberne om den nye 
græskonsulentordning, som bliver etableret i DBU Jylland i foråret, 2013, og at det er 
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muligt for klubber eller kommune at få Flemming Andreasen ud til en sparring omkring 
bane- og plejeforhold. 
 
John redegjorde for hvorfor banetilsynsordningen er stoppet i kommunen. En indskrænket 
økonomi og det tunge ressourceforbrug, som banetilsyn kræver, var afgørende for at 
stoppe ordningen. Klubberne er dog altid velkomne til at kontakte kommunen og dette 
fungerer tilfredsstillende. 
 
Det blev kommunikeret, at hvis klubberne skulle bruge midler til anlæggelsesopgaver, er 
det i Tommy Sørensens afdeling man skal søge. John Vinthers afdeling havde kun med 
selve driften og plejen af banerne at gøre. 
 
John opfordrer til, at klubberne opdaterer deres kontaktpersonsliste for plejeansvarlige i 
klubberne – Idrætsrådet kunne informere, at Tommys afdeling kan hjælpe med at opdatere 
denne liste. Samtidig vil Tommys afdeling kunne hjælpe med at indhente informationer 
omkring hvornår sæsonstart, sæsonafslutning og pauser i sæsonen for klubberne finder 
sted, så serviceafdelingen kan planlægge deres arbejde bedst muligt. 
 
John kunne informere om et nyt tiltag kommunen har oprettet i efteråret 2012, hvor 
samtlige mål i kommunen er blevet registreret med en messingplade med nummer og 
indskrevet i et Excel ark.  Dette gør det nemmere for kommunen effektiv at finde frem til de 
korrekte mål i tilfælde af, der er nogen af nettene, der går i stykker. Det sparer klubberne 
og kommunen for en masse tid og penge. Der er ca. 210 mål registreret på denne måde. 
   
Såfremt klubberne opdager nogle fejl eller skader på lysmasterne og lysanlæg, så skal det 
indrapporteres til John. Skaderne vil blive samlet og udbedringer vil blive lavet på de 
skader, der skal laves. Disse reparationer sker ca. halvårligt. 
 
Slutligt, var der stor ros til kommunen for god service og pleje af banerne.  
 
 
4. Klubber: 
Nørager B er specielt ramt af muldvarpeskud. Er der en mulighed for bekæmpelse af 
muldvarpene? Kommunen: Vi kan ikke sætte gift ud til dem, når jorden er for kold, men det 
er muligt at få hjælp med at fange dem med sakse. Tag kontakt til John Vinthers afdeling. 
 
Desuden kunne klubberne berette om udfordringer med manglende forældreopbakning og 
mangel på frivillige hænder. Udviklingskonsulenter kan være behjælpelig med at finde 
muligheder til at overkomme disse udfordringer – kontakt Karina Kallehauge 
(kaka@dbu.dk) for at høre mere.  
 
Klubberne stod specielt over for en udfordring med indendørs tider i hallerne i kommunen, 
hvor der ikke er nok haltider til fodbolden, da andre sportsgrene er højere prioriterede, og 
derved sprang fra fodbolden. Karina Kallehauge kunne informere om, at man fra DBU 
Jyllands side så indendørsfodbold som en særskilt disciplin, da spillet var fundamentalt 
anderledes fra udendørsfodbold. Derfor burde den være på samme prioriteringsniveau 
som de øvrige sportsgrene. 
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5. Idrætssamvirket 
Idrætsrådet berettede om deres virke og deres arbejde med at sikre vilkårene for alle 
sportsgrene i kommunen. 
 
Idrætsrådet informerede desuden om de forskellige tilskudsordninger, der eksisterer i 
kommunen og om solidarisk gebyrordningen ved halleje.  
 
Idrætsrådet kunne informere, at repræsentantskabsmødet for idrætsrådet finder sted den 
19.marts i Auning Idræts- og Kulturcenter, og alle klubber opfordres til at deltage og gør sin 
indflydelse gældende. 
 
 
6. Fra Udviklingskonsulenten: 
Udviklingskonsulent Karina Kallehauge opfordrede til at bruge konsulentordningen ved 
DBU Jylland, som er gratis. 
 
Der blev orienterede om den nye C-børnetrænerlicens ordning, som henvender sig til 
børnetrænere. Mere information kan fås ved at se på DBU Jyllands hjemmeside eller ved 
at kontakte Karina Kallehauge. 
 
DBU Jylland har fået tilknyttet en Fodbold Fitness konsulent, Anders Østergaard, som 
klubberne kan benytte sig af til at komme i gang med Fodbold Fitness. Anders Østergaard, 
præsenterede konceptet og dets muligheder.  
Kontakt Anders når I vil i gang; anoe@dbu.dk eller på telefon: 51 66 02 21.  
DBU yder økonomisk og ressourcemæssig bistand til at iværksætte DBU Fodbold Fitness i 
klubben. Læs mere om Fodbold Fitness her: www.dbujylland.dk/fitness  
 
Der blev orienteret om Klub Formandsnetværk: 
http://www.dbujylland.dk/Nyheder/2013/Januar/Projekt_Formandsklub.aspx  
Selvom tilmeldingsfristen er udløbet kan man, hvis man er hurtig, nå at tilmelde sig. 
Kontakt jabi@dbu.dk for tilmelding. 
  
 
Næste møde september 2013:  
Det blev aftalt at afholde et kommunefodboldmøde 1 gang årligt. Dog med en undtagelse i 
2013. Her i opstartsperioden ville det være en god idé at afholde endnu et møde i efteråret 
dels for at få flere klubber repræsenteret og dels så klublederne får lejlighed til at træffe 
fritidskonsulenten som desværre måtte melde afbud pga. sygdom.  
Driftsafdelingen deltager gerne igen på første halvdel af mødet, som omhandler 
anliggender med kommunen. Anden halvdel vil omhandle klubbernes udfordringer og en 
dialog om, hvordan disse udfordringer kan løses. Idrætsrådet vil gerne deltage igen til 
næste år. 
Dato og sted meldes ud senere. Alle hjælper med at hverve flere klubber til deltagelse. 
 
Serviceydelser og fleksible tilbud: Ring altid gerne på 8939 9930 til DBU Jylland eller til Karina 
på 29281570, når I har spørgsmål, gode ideer og brug for support. Det er gratis. 

 
Referent: Christian Kjær, DBU Jylland 
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