
Referat af træner/ledermøde d. 15-5-2017 kl. 19.00. 

Tilstede : Bestyrelsen samt 15 trænere, hjælpetrænere og koordinatorer. 

Referat : 

Formand John Hjelm byder velkommen. 

Vodskov Idrætsforening er tildelt 2 millioner til kunststofbane i 2019. Dog med visse betingelser. 

Vi skal samarbejde med de omkringliggende klubber om udlån af banen, og vi skal selv skaffe den 

sidste million. Der skal ny maskinpark til og den årlige driftsomkostning beløber sig til ca. 100.000,- 

Baneudvalget består pt. af Carsten Bay, Kenneth de Gier, Lars Balle, Kim Olesen og John Hjelm. 

Carsten Bay : Der ligger et stort arbejde foran baneudvalget nu, med at skaffe de sidste mange 

penge, og det vil kun lykkes, hvis vi rykker sammen og løfter i flok. Sker det ikke, når vi ikke i mål, 

og DET skal vi….Vi har aldrig været så tæt på, at få etableret en kunststofbane i Vodskov. 

Der blev i februar måned lovet målmandstræning, med vores seniormålmand Mads. Men Mads er 

blevet rygskadet og kan ikke hjælpe. Det beklager bestyrelsen. 

Trænersituationen for efteråret 2017 blev gennemgået hold for hold. Enkelte hold mangler 

trænere. 

Der blev debatteret omkring holdsamarbejder. Problemerne med små hold opstår generelt, når de 

unge når en vis alder og får andre interesser eller starter på efterskole. Samtidig er det ofte der, at 

forældre ikke bør være trænere mere. 

Carsten Bay opfordrer til at et ungdomsudvalg kommer op at stå. Det er netop i et ungdomsudvalg 

at der skal laves retningslinier for fx . holdsamarbejder, afslutningsarrangementer for de unge osv. 

osv. Et ungdomsudvalg skulle helst bestå af både trænere og forældre, og nok vigtigst af alt, af 

personer der har deres daglige gang i klubben. 

Trænerne beder bestyrelsen opstille en 2-3 punkter, de kan præsentere for forældre og dermed få 

nogen med i arbejdet omkring udvalget. 

Bestyrelsen opfordrer til at man igen i år IKKE tilmelder sig indendørsstævner gennem DBU. 

Vores tidligere DBU-konsulent Bent Mygind er stoppet. Vi havde kun brugt 42 af 100 timers 

konsulentbistand, og har derfor fået penge retur fra DBU. Vi har nu fået ny konsulent : Jens 

Christian Nielsen. Han vil være meget mere på banerne, og kontakter selv trænerne for at følge 

dem i en træningsstund. 



Bestyrelsen har valgt at sige nej til at hjælpe til Nr. Halne Cup i år, med den begrundelse, at det 

ligger tæt på vores egen Vodskov Cup, og at vi ikke mener vi kan stille med de 

forældrereressourcer der skal til. 

Vi prioterer Vodskov Cup meget højt, og vil bruge vores kræfter der. 

Husk at tilmelde vores egne hold til Vodskov cuppen !! 

Det har været nødvendigt, at lave rekvisitioner for at trænere og andre berettigede hertil, kan 

hente for 650,- tøj i Sportigan i Hjallerup. 

Man sender en mail til Carsten Bay ( carstenbay@hotmail.com ) med navn, adresse og klubhverv, 

og Carsten sender besked til Sportigan og derefter kan tøjet hentes. 

John Hjelm takker for fremmøde og god ro og orden ;o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Referent : Jette Philipsen. 


