
Møde i Klubnetværksgruppe 9  

Mandag d. 19. november kl. 19.00 i Sdr. Omme Multicenter 

1. Valg af referent. 
Berit er referent 

2. Hvordan sikre vi at sæson 2019 bliver en succes – hvilke 3 til 4 ting vil vi 
fokuserer på. 

a. Netværket skal forsøge at bakke op om de aktiviteter der sættes i 
gang. Netværket skal sørge for, at der reklameres for aktiviteterne 
rundt om i klubberne. 

b. Juniorspiller skal ud til turneringer og stævner. 
i. Sdr.Omme: satser på Rullepølseturnering (motionister) og 

Pizzaturnering (juniorer). Forældre skal med juniorholdene ud. Èt 
hold består af 2 juniorspillere.  

ii. Grindsted og Brande laver juniorstævner. 
c. Vi vil fokusere på at lave flere turneringer (double) for 

seniorer/motionister, men starter det første år med et enkelt stævne. 
i. Billund laver en endags doubleturnering/stævne i foråret. 

d. Klubberne vil også arbejde for større frivillighed i klubberne 
i. Afgrænsede opgaver 
ii. Frivillighedsbank 
iii. Personlig henvendelse 

3. Hvordan går det i netværket? 
a. Netværket bruges til udveksling af ideer, synspunkter og diskussioner 

omkring den daglige drift og aktiviteter på tværs af klubberne. Det skal 
foregå på de enkelte møder, og vi kan ikke regne med at klubberne har 
tid og overskud til yderlige arbejdsopgaver. 

b. Rullepølseturneringen er en stor succes (Sdr. Omme står for det), og 
flere hold er ønskelig. 

c. Egtved vil i 2019 spille i Ødsted og de to klubber har indgået et 
samarbejde. Fremover vil Ødsted også kunne deltage i netværksmøder 
og arrangementer. 

4. Erfaringsudveksling 
a. Grindsted har ikke fået tilskud fra Billund Kommune til opgradering og 

renovering af anlægget. 



b. Egtved søger også om penge til ny belægning og lysanlæg. 
 

5. Næste møde: Tirsdag d. 5. marts kl. 19.00 i Brande (Lars Elkjær vil gerne 
deltage).  

a. BE snakker med Lars om hvad han ønsker der kommer på dagsorden 
b. Planlægning af sæson 2019 (datoer) 
c. Ungdomsturnering skal prioriteres 

Ny mødedato Onsdag d. 12. juni i Vejle/Billund (JTU formand Hans Martin 
Brøndum inviteres) 

6. Evt 
a. TK3 afholdes i Billund i en weekend marts/april. 


