
 
 

 

 

Resumé af kommunemøde tirsdag 10. marts 2020 i Struer Energi Park 
for fodboldklubberne i Struer Kommune 
 

 
Følgende klubber deltog: Hjerm FIF, Linde B, Resen/Humlum IF og Struer B. 
 
Klubrådgiver Klaus Gertsen bød velkommen til mødet og Pernille Kristensen præsenterede 
sig, som det nye lokale ansigt i bestyrelsen. 
 
Orientering fra og feedback til Struer Kommune 
 
Søren Sørensen, Kultur og Fritid: 
Anskaffelse af mål - ansøg om 50% tilskud til indkøb af mål senest 23. marts 2020. 
Kommunen har et budget på 20.000 kr. til formålet - indsend mail til Søren Sørensen. 
A-Sport er leverandør af målene. 
Meld ind til kommunen, hvis I har overflødige mål stående på anlægget. 
 
Nyt net til målene indkøbes og betales af klubberne. 
 
Vi glæder os over, at der nu er blevet etableret en kunstgræsbane i kommunen. 
 
Lysanlæg - Kommunen vil indsamle oplysninger om lysanlæg hos alle klubber og 
præsentere en samlet økonomisk vurdering for politikerne - derefter vil der ske en 
prioritering - hvis udgiften er meget voldsom vil arbejdet med vedligeholdelse og 
forbedringer evt. strække sig over flere år. 
Struer Forsyning tjekker alle lysanlæg for fejl/overgang mm. hvert år ved nytårstid. 
 
Lyngs og Uglev samarbejder nu med Thyholm IF og har opgivet de lokale fodboldbaner. 
 
Flemming Jørgensen, Skov og Landskabsingeniør: 
Det bliver en stor udfordring at få gjort banerne klar pga. de store regnmængder, så det er ekstra godt, at 
kunstgræsbanen er klar. 
Husk at stille mål helt ud til siden før sommer- og vinterpauserne. 
 
Michael Andreasen, Park og Vej chef: 
Det har regnet meget siden 1. september og græsset er blevet langt.  
Nogle baner kan vi snart køre på - andre kan vi ikke køre på foreløbig. Vi er klar og maskinerne er klar. 
Kampene sidst i marts kan komme i ”farezonen” - enighed om, at turneringskampe bør prioriteres forud for 
træningskampe på kunstgræsbanen - opfordring til at være på forkant med reservation af banen til evt. 
kampe. 
Klippeturnus kort debatteret (ansvar = Park og Vej). Stor ros til Peter for klipning i den foregående sæson. 
 
Lokale udfordringer:  
Der mangler lys i Struer fra omklædning til kunstgræsbanen - kommunen er opmærksomme på udfordringen. 
 
Link til Struer Kommunes hjemmeside omkring Boldbaner.  
 
Kontakt til Struer kommune: 
Flemming Jørgensen, Skov og Landskabsingeniør 96 84 84 33  flj@struer.dk  
Michael Andreasen, Park og Vej chef  21 24 15 95  mia@struer.dk  
Peter Nyborg, Opkridtning / koordinering  24 66 20 39  petern@struer.dk  
Søren Sørensen, Kultur- og Fritidskonsulent  96 84 82 61  sms@struer.dk     

http://www.struer.dk/borger/kultur-og-fritid/idraetsfaciliteter
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Præsentation af kunstgræsbane/Struer Kunstgræs v/Karsten Lund 
 
I foråret 2018 blev foreningen Struer Kunstgræs stiftet med 5 foreninger som ligeværdige 
partnere. Der blev afholdt stiftende generalforsamling i løbet af sommeren, hvorefter 
fundraising blev iværksat med professionel hjælp. 
Kommunen lavede en ekstrabevilling til banen med krav om, at banens granulat skulle være 
miljørigtigt. Her valgte vi efter besøg på flere baner at benytte Kork-granulat. 
Vi gik herefter i dialog med kommunen omkring den egentlige etablering af banen, ligesom 
vi fandt en del lokale sponsorer til at støtte projektet. 
Licitationsmaterialet var klar i foråret 2019 - 1. spadestik blev taget 1. august og banen stod 
klar 1. november 2019. 
Vi har siden udarbejdet en hjemmeside til bookinger og her har de 5 medvirkende 
foreninger fortrinsret i forhold til såvel bookinger som afregningspris. 
Vi vil evaluere forløbet af den første vintersæson i løbet af foråret. 
Tak til Struer Kommune for god støtte til arbejdet med banen - vi føler derimod ikke, at vi 
har kunnet hente hjælp fra DBU i forbindelse med etableringen og det har skuffet os. 
 
NYT fra klubrådgiveren v/Klaus Gertsen 
 

Foreningspuljen 

• Hvert år uddeles 44 millioner kroner 

• Puljen åbner igen for ansøgninger 1. marts 2020 

• Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum 
til udvikling. 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette 
 
Få tilgang af en Trænerrådgiver i 50 eller 100 timer 
https://www.dbujylland.dk/nyheder/2020/januar/nu-kan-i-soege-om-en-b-u-traenerraadgiver-til-jeres-klub/ 
 
Player1st (medlemstilfredshedsundersøgelse) – gode erfaringer debatteret 
 
Fodbold for børn med et specielt behov 

• Hjælp til opstart 

• Videndeling 

• Mødes og spille imod hinanden 
FC FRI (børn), Vinderup IK (børn), Hammerum IF (børn), Viborg B67 (dog kun voksne), FC MorsØ (dog kun 
voksne) og Lemvig GF (dog voksne) 
 
Få ideer til den fantastiske fodboldopstart for de ALLER mindste  

• U4/5, Bold og Bevægelse 
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/bold-og-bevaegelse/ 

• U6/7 Fantastisk fodboldstart 
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/aktiviteter-og-staevner/fantastisk-fodboldstart-for-piger/ 
 
Gratis træningsprogrammer til holdkontakter 
https://www.dbujylland.dk/traening-inspiration/dbu-traeningsprogrammer/ 
 
NYT fra DBU Jylland 
 
De vigtigste forslag fra delegeretmødet blev kort gennemgået 
https://www.dbujylland.dk/om-dbu-jylland/organisationen/fodboldens-dag-og-delegeretmoedet/saadan-gik-
det-forslagene/ 
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Nyt om eFodbold 
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dbu-jylland-turneringer/efodbold/ 
 
Midtvejs-ombrydning i BØRNE-rækker 
I foråret 2020 ombrydes der IKKE i U8 til U12 rækkerne som tidligere.  
Holdene er blevet ombrudt 2 gange (efterår + vinter), når de går i gang med forårets 
turnering og vores erfaring viser, at kampene ikke nødvendigvis bliver mere jævnbyrdige 
efter endnu en ombrydning. I efteråret 2020 midtvejsombrydes alle rækker i U8 til U12 
rækkerne for såvel piger som drenge medio september! 
 
Hæder og priser - husk at indstille klubbens ledere! 
https://www.dbujylland.dk/klubben/haeder-og-legater-til-frivillige/ 
 
NYT fra Region 2 
Ændring af hold til forårets turnering senest 15. marts for 8-mands og U10 rækkerne i 5-
mands og 1. april for U8 og U9 rækker – HUSK at få holdene indplaceret på det rigtige 
niveau! 
Tilmelding til 3:3 stævner i U5, U6, U7 og U8 rækker senest 14 dage før stævnet – 
stævnerne afvikles i uge 18, 20, 22, 24 og 26 – I udvælger selv de stævner, som I ønsker at 
deltage i! 
NY mulighed for at spille alm. 7-mands og/eller 5-mands fodbold for Kvinder C i foråret! 
HUSK tilmelding til Kommunemesterskab for Serie 5 og 6 – tilmeldingsfrist 5. april. 
 
HUSK, at I er ALTID velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8939 9920 eller e-mail 
region2@dbujylland.dk! 
 
Øvrige emner: 
Parasport Fodboldskole i uge 28 i Holstebro 
Holstebro Kommune har fokus på at få flere ældre mænd til at spille fodbold 

 
Evt. spørgsmål vedr. mødet kan rettes til Region 2’s Klubrådgiver  

Klaus Gertsen på tlf. 2465 9515 eller mail: klgr@dbujylland.dk. 
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