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Velkomst og præsentation
o Deltagere
 Hornum IF
 Aars IK
 Farsø Ullits IK
 IK Vest, fodbold
 Løgstør IF
 Vesthimmmerlands Kommune
 DGI, Nord
 DBUJylland Region 1
Formål med mødet
o At afdække behov/ønske om et fodboldklub netværk i Vesthimmerlands kommune
o Hvis ja…At få fundet frem til fremtidigt ”Setup” for netværket
Indlæg om frivillighed, rekruttering og fastholdelse af frivillige (herunder trænere)
o DBU/Klaus Gertsen
 Hvad er en frivillig
 Frivillighed i Danmark generelt
 Vi engagerer os, når vi bliver…
 Vi bliver motiveret af…
 Er ”frivilligheden” svær ?
 Postulat…
 Generelt betragtet op imod 70 – 80 % af medlemmerne i fodboldklubben vil
gerne være frivillige – unge faktisk lidt højere (Fodbold undersøgelse 2017)
 Postulat…
 Vi er ikke gode nok til at rekruttere de 70-80 % !!!
 Fem ideer til at skræmme de frivillige væk 😊
o DGI/Jesper Larsen
 Frivilligstrappe
 Gode råd til at få nye frivillige
Udfordringer i klubberne lige nu? Hvad rører sig? Videndeling
o Bordet rundt. Hvad går godt ?
 IK Vest:
Ny bestyrelsen
 Farsø UIK:
Rigtig mange seniorer
 Hornum IF:
Rigtig mange børnehold/spillere
 Løgstør IF:
Mange frivillige til ad Hoc opgaver, få laver meget, mange
pigespillere U16








 Aars IK:
Masser af medlemmer, seniorfungerer igen, generelt godt
o Bordet rundt: Hvad giver udfordringer ?
 IK Vest:
Ny bestyrelsen
 Farsø UIK:
For få piger ved de mindste. Fokus område
At turneringen er ændret fra 22 kampe til 28 kampe
 Løgstør IF:
Kniber med at finde nye til bestyrelsen, en del der ikke gider
spille kampe
 Hornum IF:
At have nok spillere til at spille rene årgange…taber sommetider
stort til ”rene” årgangshold
Banerne. Dyrt at træne/spille på kunstgræsbaner. Vores spillere
unge som gamle får ikke adgang til kunstgræs grundet økonomi
Aars IK:
Gammelt og slidt klubhus med kæmpe daglig belastninHvad kan
Vesthimmerland, DGI og DBU hjælpe fodboldklubberne med?
o Vesthimmerlands kommune
 Ny tilskudsmodel
 Fritidspolitik laves i efteråret
 Der skal kigges på fordelingen af tilskudspenge
 Retningsliner for fritidspas er ændret
 Træner-leder pulje (uddannelser/Udviklingsforløb/refusion)
o DGI
 Opfordring til at komme til generalforsamling i DGI Nord, tag bestyrelsen med til
indledende aftensmad og efterfølgende generalforsamling og underholdning
o DBUJylland region 1
 Trænerrådgiver 50 eller 100 timer
 Ugentlig gratis træningsprogrammer til holdkontakterne
 Medlems tilfredshed undersøgelse – Players 1’st
 Klubudviklingsforløb
 ”Uddannelseskataloget”
Hvilke temaer/emner ønsker klubberne behandlet på et evt. næste fodboldmøde?
o Fremtidig set up for Fodboldmøde
 Periode primo marts
 Tidspunkt kl. 1730-2000
 Forskellige fodboldklubber som vært
o Mulige emner til næste møde
 Invitér Anja ???/Vesthimmerlands kommune med
 Fastholdelse af specielt årgangene omkring efterskole alderen
 Ideer til handlinger før, under og efter spillernes efterskoleophold således at
klubberne får spillerne tilbage i klubben efter endt skole ophold
Eventuelt
o Invitation til foredrag lørdag den 09. maj i Aars IK med ????
Tak for i dag

