Referat af Vejle Kommunefodboldmøde 12.11.2015 afholdt i klubhus på Vejle Gl. Stadion
Orientering om FC Skanderborgmodellen:
Mere kommercialisering af klubben er nødvendig for at indfri vores mål
Vi arbejder i klubledelsen som en virksomhed, men har stort fokus på at bevare og skabe merforeningskultur med værdier i behold.
Kommunikation til stadighed en udfordring internt og eksternt i klubben – ejerskab det sværeste at skaffe og
vedligeholde. Derfor er videndeling vigtigt.
Vi arbejder på et fælles drev i skyen – hvor alt gemmes – alle skal lægge deres dokumenter op i skyen, så
enhver til hver en tid kan få adgang til materialerne og klubviden.
Fodbold Forum Skanderborg er et uformelt forum hvor vi mødes og drøfter udfordringer, rydder op i evt.
uoverensstemmelser og gi’r erfaringer videre til hinanden.
Orientering om KUV:
Uddannelse af trænerne er vejen frem til dygtige fodboldspillere
Vi besøger klubberne og leverer trænerinspiration m.m
KUV Mesterskaber med masser af hold er en rigtig god dag – R3 tilbyder sin assistance.
En del klubber efterlyser, at KUV inkludere pigefodbold fremover.
Forslag til hvilke fælles fokusområder vi ønsker at styrke fodbolden med frem mod 2018:
Der er et ønske om at få etableret et uformelt Vejle Fodboldforum. Et forum hvor vi kan lære af hinanden og
drage nytte af hinandens forskellige og lokale erfaringer. Samtidig kan Vejle Fodboldforum danne rammer for
fremtidige behovsaktiviteter og -emner. Konkret forslag om samarbejde på tværs af klubberne om afvikling
af C-trænerkurser, Desuden blev der givet udtryk for:
- Behov for at kigge efter muligheder for administrativ aflastning.
- Forslag om klubhjælp administrativt – ”fælles medarbejder”. Kurt S luftede kort Vejle Kommunes

tanke for et sekretariat til administrativ klubhjælp.
- Zappere – hvordan håndterer vi disse medlemmer
- Ønske om gode og tidssvarende faciliteter
- Konflikthåndtering fylder meget – leder og træner niveau – R3 spille med ?
- Kommunikation er stadig udfordring at nå medlemmerne, sponsorer, pressen m.fl. med budskaber
- Banemangel
- Det giver unødige udfordringer at der skal bruges flere IT-systemer
- Udfordringer med at skabe / vedligeholde klubånd
Lars Olesen påtager sig opgaven som tovholder for opstart af Vejle Fodboldforum.

Vejle Kommune:
v. Kurt Smidt:
VK ønsker et bredt samarbejde mellem klubberne, VIR og VK. Kunstgræsaftalen er et fantastisk eksempel
herpå. Ligeledes fælles tiltag på lederfronten påskønnes.
VK ønsker at klubberne udvikler sig sammen – synes at et Vejle Fodboldforum kunne blive et godt aktiv.
Kvindelandsholdets tilhold i vejle som værtsby tidligere og synergien herved mellem VK, VB og klubberne –
giver gode oplevelser på tværs. Kan erfaringer fra disse aktivitet bruges til at få flere på Vejle Stadion – er
det også det Vejleklubberne ønsker sammen med VB?
v. Dan Arnløv:
Kommunal stolthed over kunstgræsforløbet – en 3-årig proces med stor ros til klubberne og VIR for
samspillet. Er klar på, at der er et videre forløb med kunstgræs i kommunen – flere baner. Vi indstiller til
Kulturudvalget, at Vinding SF og Gauerslund IF hver får tildelt 1,5 millioner i støtte til hver sin 11mandskunstgræsbane i 2016.
Hover IF klar til at igangsætte projekt med nye klublokaler. Et spændende byggeri og anlæg.
Halanalyse er i gang med flere arbejdsgrupper
Er opmærksomme på, at nogle klubber er udfordrede på antal baner og at der til stadighed er opgaver med
at gøre anlæg (inde og ude) up to date.
Rettede en stor tak til klubberne for indsatsen projekt Aktiv fritid – der er afsat økonomiske midler
200.000,- kr. de næste 2 år.
VK etablerer Handicap Idrætsråd pr. 01.01.2016
Håber at de lokale foreninger vil gribe handsken og tilbyde aktiviteter for handicappede på breddeidrætten,
Handicap elite hører under Vejle Elite
VK´s Eventgruppe: skal generere midler til frivilligheden i VK, kultur, sport m.m.
Arbejder med et budget på 5 mio. kr. pt.
Eventuelt:
-Vinding SF udfordringer på kvalifikation, ex. hvis klubberne fravælger U16 og lægger sammen med U17

LO opfordrer til at benytte DBU Jyllands Ungdomsfagudvalg for rådgivning i sådanne sager.
-Hvordan tildeles timer til Futsal? P.t er futsal ikke prioriteret som en selvstændig indendørs idrætsgren.
-Klubberne ønsker ikke halgebyrer.
Tak for din deltagelse til fællesmødet. Du hører nærmere om Vejle Fodboldforum

Med venlig hilsen
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