Referat – Kommunefodboldmøde i Odder Kommune afholdt i Ørting Hallen 17.03. 2016 kl. 17-19
_____________________________________________________________________________________
Odder Kommune
Anne Bonefeld, formand for Børn, Unge og Kultur,
Karsten Poulsen, Direktør Børn, Unge og Kultur,
Marianne Hundebøll, formand for Folkeoplysningsudvalget,
Erling Rovelt, Peter L. Christensen, Lars Vestergaard, Idrætsrådet.
Klubber: Hundslund IF, Saxild IF, Gylling B, Odder IGf Fodbold
Afbud: Randlev/Boulstrup IF, Hou og Omegns IF
DBU Jylland
Bent Villumsen – DBU Jylland Region 3 bestyrelsesmedlem
Torkild Kjeldager Sørensen – DBU Jylland klubkontaktperson
Karina Kallehauge – DBU Klubrådgiver
Anders Østergaard, Fodboldfitnessinstruktør

____________________________________________________________

Referat:
Bent Villumsen bød velkommen og glæde sig over det første møde af denne slags i Odder
Kommune. Herefter en præsentationsrunde.
Kommunen orienterer om:
-

-

Den åbne skole – kommunen ser samarbejdsmuligheder mellem foreninger og
skoler. Der er en pulje på 250.000,- kan ansøges to gange om året
Kommunen kommer med et ideoplæg om Campus Odder (gym, HX, 10. kl.) med
henblik på at gøre det til et mere attraktivt studiemiljø for unge i
ungdomsuddannelse, hvor der er større sammenhæng mellem skole og fritidslivet
for de unge. Efterskolerne indgår i samspillet.
Vi kigger også på tiltag omkring talentudvikling for elever i folkeskolen og i
ungdomsuddannelserne.
Integration af nye borgere med anden etnisk oprindelse end dansk spredes rundt i
det meste af kommunen.
Inspiration til et bedre fritidstilbud for børn i 10-14 års alderen. I Hou tilbydes de
unge en juniorklub, hvor der er et samarbejde mellem hallen skolen og foreningen.
Idrætsrådet har fokus på større synlighed og tilgængelighed.
Tilskudsordninger 2016:Tilskudsordningen døbes fremover Odderordningen
inklusiv det årstal vi befinder sig i og evalueres inden nye år. Odderordning 2016
indeholder aktivitets- og lokaletilskud plus tilskud til træner og lederkurser.

Nyt og generelt fra DBU Jylland:
Torkild 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. Husk at rette i Kluboffice, så
vi har de aktive og rette navne på jeres frivillige ledere og trænere som direkte
kommunikation i vores it-system.

-

Fodbold Fitness er fortsat en mulig aktivitet for klubben. Flere klubber har fået flere
medlemmer og frivillige med Fodbold Fitness. Fodboldfitnessinstruktør Anders
Østergaard hjælper gerne i gang. Det er gratis.
Uddelte mappe med diverse informationer herunder Uddannelseskataloget 2016.

Karina Kallehauge – klubrådgiver:
-

-

-

Klubudvikling – 30 timers klubhjælp. Din klub i centrum: ”Sammen rykker vi jeres klub”
– et tilbud om et klubudviklingsforløb med udgangspunkt i din klubs aktuelle behov. Fx
kunne det være at få alle 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: Sørg for at have en plan klar for opstart for ny årgang
og nye frivillige: Invitation, annoncering, afvikling og opfølgning. Flere medlemmer,
men måske også særligt flere piger og kvinder – Karina hjælper gerne klubben
med at hverve og lave et introforløb.
Nyt DBU Klubsite på hjemmesiden under bjælken Klubservice:
http://www.dbujylland.dk/klubservice/Klubudvikling
Skolesite - samarbejde mellem skoler og klubber – se link
http://www.dbujylland.dk/boern_og_unge/Skolereform
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 og en
del af jeres medlemskab.
Bent Villumsen rundede mødet af i tilfredshed og med en stor tak for deltagelsen og
engagementet under mødet. Ligeledes en opfordring til at huske indstillinger til de frivillige til
DBU Jyllands forskellige hæderspriser.
Referent: Karina Kallehauge, DBU Jylland

