
 

Referat TIIF bestyrelsesmøde 
d. 06-08-2014, kl. 17:00 

 

Fremmødt: 

Stig Christiansen 

Jesper Reichardt 

Simon Dahl 

Lars Jeppesen 

Kurt Jensen 

Henrik Vammen, årgang 99-00 

Lars Holbæk, årgang 99-00 

Carsten Karholt, årgang 02 

Dorte Gadeberg, årgang 02 

Knud Steffensen, årgang 02 

Dan S. Rasmussen, årgang 04-05 

 

Ej fremmødt 

Casper Malling, afbud 

Morten Hansen, afbud 

Henrik Hansen, afbud 

Jan Iversen, afbud ej modtaget 

 

Dagsorden: 

01. Velkomst fra bestyrelsen, herunder: 

- Præsentation af hver enkelt mødedeltager (tilhørsforhold/hverv i TIIF). 

02. Information fra bestyrelsen 

- Udsendte retningslinjer 

- Træningstider for efteråret 2014 

03. Spørgsmål til bestyrelsen: 

- Er holdledere og trænere, medlemmer af TIIF, og skal den enkelte betale kontingent.  

- Kommunikation imellem ungdomsholdenes ledere og TIIF Fodbold bestyrelse (evt. referat fra møderne) 

- Hvor er TIIF og hvor vil vi være i fremtiden, evt. i 2017 

04. Bordet rundt  

- Træner/holdleder oplyser om status, plan og målsætning, for de enkelte årgange.  

- Øvrige emner 

05. Modtaget forslag fra årgang 1999/2000: 

- Kan vi gøre klubhuset til et samlingssted for de unge spillere, og kan vi forbedre forholdene i og omkring 

klubhuset.  

- Anskaf medier (tv, playstation og Fifa 2014) 

06. Eventuelt 

07. Næste møde   



 

 

Referat 

01. Velkomst fra bestyrelsen: 

- Præsentation af hver enkelt mødedeltager (tilhørsforhold/hverv i TIIF). 

Stig bød velkommen til mødet, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.  

Morten Hansen, Henrik Hansen og Casper Malling fra bestyrelsen havde meldt afbud p.g.a. ferie. Jan Iversen fra 

bestyrelsen er inaktiv og har i praksis trukket sig fra bestyrelsen. 

 

02. Information fra bestyrelsen 

- Udsendte retningslinjer 

Jesper Richardt nævnte, at bestyrelsen igennem de sidste 1½ år havde følt behov for at få sat klubbens 

retningslinjer på skrift, således man også kunne kommunikere ud, hvad det er for et sæt retningslinjer, som 

bestyrelsen arbejder efter. 

Fra modtagerside er retningslinjerne modtaget med blandede følelser. Nogle opfattede dem som meget 

negativt, mens andre pegede på et stort ønske om, at den daglige kommunikation mellem bestyrelse og 

træner/holdleder for ungdomsholdene skulle forbedres og, at fokus burde lægges der i stedet.  

Ungdomstrænerne/holdleder ønsker:  

at bestyrelsen udpeger en ungdomsformand, som varetager den daglige kommunikation, 

at der findes/udpeges lokale ambassadører for TIIF, som promoverer ungdomsfodbolden 

at der etableres en starthjælpepakke til ungdomstrænere, som vil starte et hold op.  

- Træningstider for efteråret 2014 

Stig informerede om, at bestyrelsen havde gennemgået ønsker til træningstider og for efteråret kan alle hold 

træne på de tidspunkter, som de plejer. 

Hvis der er sammenfald med kampe og træning, så er kampe prioriteret højere på banen ved klubhuset end 

træning. Træningen må i givet fald rykke til den lille bane ved hallen eller ved skolebanen.  

Stig undersøger om der er mulighed for at få kridtet 2 ekstra streger på midten af bane 2 ved klubhuset. 

Der blev spurgt til indendørs træningstider i skolehallen og mulighed for at få træningstider i blokke/lave 

ombytning med badminton. Der var et stort ønske om at få bedre træningstider og ungdomstrænerne følte sig 

nedprioriteret i forhold til seniorerne. Ingen ønskede at træne lørdag morgen. 

Stig oplyste, at fodbold kategoriseres som en udendørssport og dermed har meget lav prioritet i forhold til 

andre indendørs idrætsgrene. I praksis anvender fodbolden træningstider om fredagen, som er tildelt 

badminton. 

Det blev spurgt til processen omkring tildeling af tider på kunststofbanen. 

Lars oplyste, at der plejer at afholdes et prioriteringsmøde mellem alle fodboldklubber Ishøj i september, som 

Ishøj Kommune inviterer til. 

 

03. Spørgsmål til bestyrelsen: 

- Er holdledere og trænere, medlemmer af TIIF, og skal den enkelte betale kontingent.  

Henrik V. informerede om, at baggrunden for spørgsmålet er et ønske om at kunne få stemmeret og tillidshverv 

i bestyrelsen. 

Stig oplyste, at praksis har været/er, at aktive spillere i klubben er medlemmer. Hvis de samtidig varetager et 

trænerhverv i klubben, så har de været fritaget for at betale deres eget kontingent. Stig tilføjede, at man altid 

har været fleksible. 

Det aftaltes, at bestyrelsen skulle undersøge, hvordan trænere/holdledere kan få stemmeret til 

generalforsamling / mulighed for at opstille til tillidshverv til bestyrelsen, således det ikke kommer til at konflikte 

med vedtægter i klubben, dobbeltmedlemsskab af fodboldklubber. 

- Kommunikation imellem ungdomsholdenes ledere og TIIF Fodbold bestyrelse (evt. referat fra møderne) 

 



 

 

Som tidligere nævnt efterlyste man fra træner-/holdlederside en meget tættere dialog med bestyrelsen og 

gerne en ungdomsformand. 

- Hvor er TIIF og hvor vil vi være i fremtiden, evt. i 2017 

Der var en længere dialog om fastlæggelse af koncept for træningsmetoder og pædagogik, opstilling af 

målsætninger og konkrete handlingsplaner for at hverve flere ungdomsspillere i TIIF samt frivillighed og 

tilgængelige ressourcer. 

Punktet genoptages på næste møde mellem bestyrelsen og træner/holdleder. 

 

04. Bordet rundt  

- Træner/holdleder oplyser om status, plan og målsætning, for de enkelte årgange.  

Træner/holdledere gennemgik kort status for de enkelte årgange. 

- Øvrige emner 

Dorte henviste til, at man næste for 4 år siden havde koordinere et fælles indkøb af træningssæt (windbreaker, 

knickers og strømper) med klublogo og navn og spurgte til om det var noget, som var på planen. 

Det aftaltes, at bestyrelsen undersøger muligheder og pris hos Fair Play Sport. 

 

05. Modtaget forslag fra årgang 1999/2000: 

- Kan vi gøre klubhuset til et samlingssted for de unge spillere, og kan vi forbedre forholdene i og omkring 

klubhuset.  

Der var konkret forslag om at anskaffe smart-tv og playstation, som giver mulighed for efter træning at spille 

eksempelvis FIFA 2014. 

Det aftaltes, at bestyrelsen drøfter det på næste bestyrelsesmøde. 

 

06. Eventuelt 

Intet. 

 

07. Næste møde   

Næste møde blev ikke aftalt, men bestyrelsen udsender en invitation. 

 


