Kommunefodboldmøde for fodboldledere
fra klubber i Randers Kommune
Torsdag den 8. marts, Kl. 19 – 21
- Hos Vorup FB, Møllevangsvej 9, 8940 Randers SV
Referat:
Deltagere:
Klubber:

Råsted OB, SMIFF, Kristrup B, Randers Freja, Purhus IF,
Randers KFUM, IF Fjorden, Vorup FB, Alliancen IF.

Kommunen:

Byrådspolitiker, Mogens Nyholm
Controller, Linette S. Andersen
Kultur- og fritidschef, Anders Høgstrup

DBU Jylland:

Regionsbestyrelsesmedlem, Morten Wind Lübker
Klubrådgiver, Ivan Andersen
Klubkontakt, Steffen Hansen
Koordinator Region 3, Johnny Nielsen

Regionsbestyrelsesmedlem Morten Wind Lübker bød velkommen til
kommunemødet, hvorefter der var en kort præsentationsrunde af mødedeltagerne.
1. Nyt og generelt fra kommunen
Linette S. Andersen uddelte bilag til punktet – Se bilaget her:
Retningslinjer for udendørs fodboldbaner i Randers Kommune – som hun
efterfølgende gennemgik og svarede/kommenterede på spørgsmål fra
forsamlingen.
Startede med at fortælle at booking af kunstgræsbaner nu foregår via Arena
Randers – mail lone@arenaranders.dk.
Bilaget Retningslinjer for udendørs fodboldbaner i Randers Kommune bliver hvert
år revideret og udsendt til alle fodboldklubberne i Randers Kommune. Bilaget er et
nyttigt opslagsværk – som Randers Kommune får meget ros for.
Kultur og Fritid har i 2015 haft meget fokus på, at mål og net på alle baner, lever op
til de standarder der kan forventes. Fra Alliancen IF blev kommunen krediteret for
mål og net m.m., men der blev der stillet store spørgsmål til den standard som
banerne har. Bl.a. store huller i nogle af banerne, som gør det decideret farligt at
spille på banerne. Kultur og Fritid har stor fokus på dette område og lytter altid til
når klubberne henvender sig til dem. I sæsonen kan baneskader dog være
vanskelige at udbedre og Kultur og Fritid henstiller også til at klubberne selv
afhjælper de værste huller. Den megen regn der er kommet i efterår/vinter 2015,
giver også store udfordringer for mange klubber. I sær har den megen vand gjort

muldvarpene ekstra aktive i de øverste jordlag – hvilket giver sig udslag i store
udfordringer med muldvarpeskud på mange baner.
Linette fortalte om hvordan Randers Stadion var blevet renoveret i sommeren 2015.
Erfaringerne fra dette projekt skal bruges i forhold til hvordan at breddebanerne
skal renoveres – primært i forhold til dræn af banerne.
Linette og Anders Høgstrup berettede om, at alle kommunale ejendomme pr. d. 1.
januar, 2015 er overgået til et ejendomsservicecenter. Bygningsdriften bliver derfor
adskilt fra banedriften. Alle eksisterende aftaler omkring bygninger hos klubberne
fortsætter efter en genforhandling.
Linette fortalte om at Randers Kommune har x-antal panna-baner til rådighed, som
er meningen på skift skal være hos klubberne i Randers Kommune. Kontakt Kultur
og Fritid hvis man ønsker at komme i betragtning til panna-banerne.
Orientering om mulighederne for selv at løse nogle kommunale foreningsopgaver –
mod til gengæld at få nogle tilskudskroner. Rengøring af foreningens
omklædningsrum og opkridtning af baner, er 2 af de områder der kan give penge i
klubkassen.
Orientering om muligheder for at søge fonde via fonde.dk, hvor der findes
retningslinjer og oplysninger om fonde og puljer, der kan være relevante for netop
det projekt som Jeres klub arbejder med.
Orientering til klubberne om ”En hjælpende hånd”, som er et nytteaktiverings
projekt fra Randers Kommune, som kan give ekstra hænder til vedligehold af egne
arealer eller bygninger. Yderligere information kan indhentes hos Thue De La Cour
hos Randers Kommune.
2. Nyt og generelt fra DBU Jylland
 Morten Wind Lübker – regionsbestyrelsesmedlem – orienterede om
processen på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2016, hvor formanden
for Regions 3’s bestyrelse Lars Olesen – var blevet valgt ind i DBU Jyllands
bestyrelse. Bent Villumsen fra Odder er efterfølgende blevet valgt til
formand for Region 3’s bestyrelse. Morten lagde op til lidt debat omkring
futsal i Region 3 – som ifølge Morten har et stort udviklingspotentiale. Flere
klubber efterlyste flere niveauer og flere ”prøvestævner” i futsal. En udbredt
mening er, at futsal kun er for ”de dygtige” – og at de ”mindre dygtige”
spillere bliver løbet over ende – når de deltager i Region 3’s futsal turnering.
Morten tager synspunkterne med til arbejdet i Region 3’s futsalgruppe.
 Steffen Hansen(Alliancen IF) – klubkontakt til klubber i Randers kommune –
orienterede om sit arbejde som klubkontakt, og om hvordan han føler sig
rigtig godt taget imod hos de klubber han besøger. Klubkontakter er et
landsdækkende initiativ, hvor DBU gerne vil tættere på klubberne.
Klubkontakten vil altid gerne besøge klubberne til et uforpligtende og
uformelt møde. I er altid velkommen til at kontakte den lokale
klubkontaktperson med de aktuelle udfordringer I har i Jeres klub. Steffen
kommer også gerne ud som repræsentant for DBU Jylland i forbindelse med
arrangementer m.m. i klubberne.





Johnny Nielsen – koordinator Region 3 – fortalte om at han er ”den nye”
medarbejder på kontoret, hvor han har afløst Torben Bjerre, der er gået på
efterløn d. 1. januar 2016. Johnny arbejder primært med turneringer i
Region 3, 3-, 5-, 7- og 8-mands fodbold. Johnny glæder sig til samarbejdet
med alle region 3’s klubber. Der er masser af hold at arbejde med i Region 3,
idet at mere end 40% af alle hold i DBU Jylland er tilhørende i Region 3.
Ivan Andersen – klubrådgiver i bl.a. Randers Kommune – orienterede om sit
arbejde som klubrådgiver – se oplæg. Har din fodboldklub brug for faglig
sparring, så kan I kvit og frit gøre brug af en af DBU Jyllands klubrådgivere.
Ivan fortalte om at klubrådgiverne fra januar 2016 har meget fokus på
klubudviklingsprojekter. Klubberne kan tilknytte klubrådgiveren til et 30
timers konkret klubudviklingsprojekt – hvor klubben kun betaler kr. 2000,for et 30-timers forløb. Ivan har p.t. gang i 8 klubudviklingsprojekter – men
plads til flere. Læs mere i denne fil:
http://www.dbujylland.dk/~/media/Files/DBU_Broendby/klubservice/Klubu
dvikling/Folder_klubudviklingsforl%C3%B8b_2016.pdf .
Nedenstående temaer kunne være mulige emner for et konkret projekt i
Jeres klub.
- Klubudvikling - med din klub i centrum
- Overblik over uddannelsesmuligheder
- Udarbejdelse af en uddannelsesplan
- Optimering af klubbens daglige drift
- Klubmæssig førstehjælp
- Fastholdelse af spillere
- Rekruttering og fastholdelse af frivillige
- Søg fonde og puljer

3. Nyt fra Samvirkende Idrætsklubber Randers
Lars Knudsen – Randers Freja og medlem af SIKR’s bestyrelse – orienterede om
arbejdet i SIKR.
SIKR er med til at synliggøre mange tiltag omkring faciliteter i Randers Kommune og
henviser til de forskellige tilskudsmodeller i Randers Kommune som foreningerne
bruger – tilskudsmodeller som ifølge Lars K er meget lette at arbejde med.
Nedenstående er Mission – formål fra vedtægterne i SIKR:
§ 2.
Mission – formål
SIKR har til formål at samle foreningsidrætten i Randers i én fælles
interesseorganisation på tværs af forbund og landsorganisationer med henblik på at
kunne fremstå som idrættens samlede talerør overfor og dermed være en betydende
dialogpartner for beslutningstagere, primært Randers Kommune.
SIKR har til opgave hvert år at tilvejebringe et samlet overblik over de kommunale
midler, der tilflyder den lokale idræt – både drifts-, tilskuds- og anlægsmæssigt
Morten Lübker rundede mødet af med at takke alle de fremmødte for aktiv
deltagelse i mødet – og takke Vorup FB for at stille lokaler til rådighed.
Referent: Johnny Nielsen, DBU Jylland Region 3.

