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Møde i Formandsklub Middelfart 
 
Dato:   26.2.19 
Mødested:  Nr. Åby IK 
 
Mødedeltagere:  
Lene Schmidth Nr. Åby IK, Nikolaj Sostack og Flemming Kauslunde IF, Allan Mess 
Ejby IK, Britta Jensen Gelsted G&IF, Knud Henning Andersen Båring IF, Henrik 
Pedersen Strib IF, Idrætskonsulent Thorbjørn Kristensen og klubrådgiver Niels L 
Nielsen DBU Fyn (ref.) 
Afbud: Louise Christensen Brenderup, Bjarne Sørensen Hospitalets, Claus Hansen 
MG&BK. 
 
Ref. / dagsorden: 

1. Kommunalpolitiske udfordringer  
Allan Kristensen er blevet overrasket over at erfare at en klub, der fritages for 
moms, skal opkræve baneleje f.eks. til et separat selskab – er dette korrekt?  
Thorbjørn K undersøger momsforhold mm ifm. anlæg af kunstgræsanlæg. 
 
Klubberne har deltaget i et møde på kommunen, hvor behovet og interessen for 
anlæg af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune blev afdækket. 
 
Det er vedtaget, at kommunen dækker 75% af anlægsudgifterne til en 
kunstgræsbane, hvis klubben har de sidste 25% finansiering på plads 
Der er desuden forslag om, at kommunen dækker driften med 20.000 kr.  årligt. 
Dette vedtages snarligt. 
 
Strib IF deltog i et kommunalt borgermøde i januar i tiltaget Bæredygtige 
Landsbyer. 
Det var et godt møde, udtrykker Henrik P, hvor forskellige gode projekter blev 
fremlagt fra forskellig side. Det er hensigten, at by, nærområde og foreninger 
forsøges koblet sammen i en enhed. 
Hensigten er, at der kan skabes et fælles udvalg, som f.eks. kan søge fonde mm. 
 
Allan Hygum bad Thorbjørn Kristensen undersøge, hvorvidt et 
kommunegaranteret lån eksisterer til finansiering af f.eks. kunstgræsanlæg til en 
klub.  
Thorbjørn K undersøger og melder tilbage. 
 

2. FMKs forslag: Hvordan tænker vi at fodboldklubberne kan bruge 
idrætskonsulenten? 

Thorbjørn K introducerede sig selv og beskrev sine arbejdsopgaver - 
understøtte foreningerne, få flere gjort aktive, hjælpe foreningerne med udvikling 
og understøtte dem, styrke skoleområdet etc.  
Han er foreningernes stemme ind i Middelfart kommune. 
 
En udtrykker, at mange foreninger mangler frivillige og spørger, om det ligeledes 
er en af hans opgaver.  
Det kan være en af hans opgaver, siger han – i samarbejde med klubben. 
 
Samarbejdet med skolerne er en meget stor udfordring, som klubberne meget 
gerne vil have idrætskonsulentens hjælp til at være koordinator på. 
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Åben Skole projektet er bl.a. en udfordring, fordi skolens åbningstid og de 
frivilliges mulighed for at samarbejde ligger på to forskellige tidspunkter af 
dagen. 
 
Thorbjørn redegør for, hvordan hans stilling er sammensat med løn fra DGI og 
Middelfart Kommune.  
DGI er hans sparringspartner, men Middelfart Kommune er hans 
samarbejdspartner. 
 

3. DBU Fyns Gratiskurser 
Kursus:   DBU C.2 (12 timers kursus – 3 x 4 timer) 
Værtsklub:  Strib IF 
Tidspunkt:   september 19. 
Kontaktperson:  Henrik Pedersen 
 
Alle klubledere undersøger behovet for et C.2 kursus i egen klub og melder 
tilbage til Niels. 
Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange til C.2 kurset, vælges C1 kurset, som 
afvikles i september. 
 
MEN – Formandsklubberne kan dog søge DBU Fyn/Albani puljen og vil kunne få 
refusionen den vej igennem. 
Det vil sige, at værtsklubben vil kunne søge hele beløbet til et C.1 eller et C.2 
kursus 
 

4. Nyt fra DBU Fyn 
5. Puljer åbne for ansøgninger: 

a. DIF & DGI-puljen 
b. DBU’s Ungdomsfond 
c. DBU Fyn/Albanipuljen 

6. Børnetrænerseminar 2019 – 17. marts i Langeskov 
7. DBU Fyn har ekstra fokus på 4 områder i 2019: 

a. Flere før-skole-børn i fodboldklubberne 

b. Flere piger i fodboldklubberne 

c. Flere og bedre uddannede trænere 

d. Flere DBU Fyn-dommere 

8. Nye IT-kurser styrker klubben 
9. Hvad siger folk om jeres fodboldklub: Lyt til medlemmerne med 

medlemsundersøgelsen Players 1st 
10. Bliv værtsklub for DBU 3-Bold Tour: Frist 31. marts 
11. Flere nye dommere. Klubberne skal tages med i denne rekruttering.  

https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/dommerrekruttering 
 
 

12. Kort nyt fra klubberne. 
Gelsted 
Klubben arbejder i samarbejde med Ejby og Brenderup på at få anlagt en 
kunstgræsbane.  

https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/foreningspuljen19
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/foreningspuljen19
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nu_kan_du_soege_midler_hos_ungdomsfonden?dm_t=0,0,0,0,0
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nu_kan_du_soege_midler_hos_ungdomsfonden?dm_t=0,0,0,0,0
https://www.dbufyn.dk/klubservice/okonomi_og_fonde/dbu-fyn-albani-puljen
https://www.dbufyn.dk/klubservice/okonomi_og_fonde/dbu-fyn-albani-puljen
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/boernetraenerseminar19
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/boernetraenerseminar19
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/ny-it-kursusstruktur
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/ny-it-kursusstruktur
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nyt_klubvaerktoej_maaler_medlemstilfredsheden
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nyt_klubvaerktoej_maaler_medlemstilfredsheden
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nyt_klubvaerktoej_maaler_medlemstilfredsheden
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/nyt_klubvaerktoej_maaler_medlemstilfredsheden
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/vaerter_storstaevne_soeges
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/januar/vaerter_storstaevne_soeges
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/dommerrekruttering
https://www.dbufyn.dk/nyheder/2019/februar/dommerrekruttering
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Klubberne har kontakt med Unisport, men skal også have andre firmaer ind som 
tilbudsgivere. Banen tænkes anlagt i Ejby. 
Den nye seniortræner har formået at tiltrække mange nye seniorer, at klubben 
har to seniorhold i kommende sæson. 
Der er kommer rigtigt mange nye helt små spillere. Også i år afholdes majfest, 
som rummer firma- og gadeturnering, samt andre foreningstiltag for alle i hele 
byen. Efter dagens aktiviteter er der fest. 
Samarbejdet med de to andre klubber i EGB fungerer godt og flere årgange har 
sportslig succes.  
Klubben lejer sig ind på kunstgræs flere steder. 
I EGB-samarbejdet var der fælles C1 kursus i Brenderup i slutningen af 2018. 
Fodboldudvalget består efter generalforsamlingen af 7 personer, hvor to er 
nyvalgte. 
 
Ejby IF 
Også Ejby er meget tilfredse med samarbejdet i EGB og ønsker at få det udvidet 
til en egl. overbygning.  
I år har der været tilgang af ungdomsspillere efter nogen tilbagegang. Der er 
talentfulde unge i 15-16-årsalderen, som desværre skal på efterskole efter 
sommerferien. 
Samarbejdet i EGB omfatter i 2019 også et kvindesenior hold. 
Et nyt tiltag er et fælles åbent hus-arrangement for at rekruttere flere 
medlemmer til de mange sportsgrene, der udbydes i Ejby 
 
Nr. Åby IK 
NIK har 90-års fødselsdag i år, derfor er der flere tiltag i løbet af året.  
Klubben vil forsøge at relatere til 90-års fødselsdagen fra tv ved alle 
arrangementer, for at lave sjov ud af den runde fødselsdag. 
På klubdagen laves små turneringer indenfor klubbens egne hold i børne- og 
ungdomsårgangene i løbet af dagen med en afsluttende event for børnene.  
Derefter er en senior hjemmekamp sidst på eftermiddagen, og så er der dømt 
fest for de voksne. 
I januar var der generalforsamling, hvor to bestyrelsesmedlemmer blev skiftet 
uden problemer. De to, der er gået ud, fortsætter i udvalg i klubben. 
Der er i foråret planlagt trænermøder, hvor møderne i de enkelte 3 
hovedgrupper i børnefodboldafdelingen holdes adskilt.  
Efter sommerferien afholdes et fælles trænermøde for alle aldersgrupper 
Der er planlagt påbegyndelse af kunstgræsanlægget i sensommeren, men 
klubben mangler stadigvæk nogle kommunale godkendelser, inden arbejdet kan 
sættes i gang. 
Husk Bierfest d. 27.4 i hallen, hvor alle øvrige klubber er inviteret. 
 
Strib IF 
Strib har ligeledes haft generalforsamling. Bestyrelsen er forøget til 7. Det 
aktuelle medlemstal er ca. 300 medlemmer, hvoraf ca. 220 er ungdomsspillere 
og ca. 80 er seniorer.  
Klubben har i 2018 haft rekord omsætning og rekordoverskud. 
Strib IF arbejder også på anlæg af et kunstgræsanlæg. Finansieringen er 
rimeligvis på plads. 
Indendørsstævnet mini SIF cup i jan/februar var velbesøgt og en succes – men 
det krævede mange frivillige. 
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Båring G&IF 
Båring afholdt kamplederkursus i januar, hvor 12 af klubbens egne 14-15-årige 
deltog. 
På generalformalingen blev en ny valgt ind. Han skal tages sig af 
børneafdelingen.  
I marts afholdes en social dag for alle klubbens trænere og ledere 
Ligeledes i marts afholdes en træner og inspirationsdag for klubbens trænere og 
ungdomsspillere 
På klubdagen d. 25.5 spiller alle hold hjemme og fester om aftenen 
Holdene har trænet igennem hele vinteren på den nye kunstgræsbane og alle 
nyder de nye baneforhold. 
 
Kauslunde IF 
Der trænes indendørs i børneafdelingen. Seniorerne starter udendørs i næste 
uge. 
U9/U10 holdet er i fare for at opløses, fordi træneren stopper. 
Der er startet E sport, som en del af Kauslunde IF. E Sports holdet træner i 
træningslokaler i Lillebæltshallen og på VUC i Middelfart 
Nikolaj udtrykker, at man gerne vil have de unge E-sportsdeltagere til at være 
fysisk aktive f.eks. med fodbold. 
To bestyrelsesmedlemmer går ud af bestyrelsen – der mangler en. 
 

13. Evt. 
Næste møde 
Mødested : Gelsted  
Dato  : 18.6.19 kl. 18.00 
Punkter til dagsorden:  
 
 
 
 
 
 


