tirsdag den 13. januar 2015
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Referat

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

VBIF

Bodil Wilhelmsen

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Carsten Andersson, Chresten Krogh, Bodil
Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen,
Anders Jensen, Henriette Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie/computer
Afbud: Carsten Andersson,
Else Marie, Anders,
Chresten
Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

Eventuelle oplæg:
Regnskab skal først godkendes d. 25.2.15.

19.10

1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

Hængepartier?
I forhold til lysanlægget på fodboldbanen i Varnæs, så har
Ingolf Schauer og Ove Pedersen sagt ja til at være med til
at finde en god løsning på denne udfordring. Vi håber, de
kommer med et oplæg til bestyrelsesmødet d. 25.2.15.

Ansvarlig:

Evaluering af julearrangementet:
Indtægt 7.765.- - 259 betalende gæster mod 221
betalende 2013. Overskud ca. 2.000.Godt og hyggeligt arrangement – rart, at det er et
uforpligtende arrangement, hvor man møder op og hygger
sig på tværs af alder. Flere har givet udtryk for, at det
passer bedre med 2. weekend i december frem for 1.
weekend.
Henriette

I forhold til byfestteltet skal Carsten Anderson lige følge op
på at søge certifikat, så der ikke skal søges byggetilladelse
hver gang teltet skal rejses.
Underskrive referatet fra sidste gang.
19.45

4) Økonomi

Kirsten spørger indtil, om alle aktive har fået betalt
kontingent for vintersæsonen 2014-15. Alle afdelinger
følger op!

Kirsten

Ved indkøb ved købmanden SKAL Kirsten have en melding
om beløb og afdeling, så det kan konteres korrekt. Det er
nok med et billede af bonen, som sendes til Kirsten.
20.10

5) Klubhuset

Flagstangen ligger ned – hvorfor?
Kan den rejses igen efter stormene?
Mht. lys ved trappen – er der nogle muligheder for at det
kan installeres?

Anders &
Vagn

20.20

6) Festudvalget

Afventer svar i slutningen af januar 2015 fra H.G. Auto i
forhold til dette års arrangement.

Carsten

Er gået i gang med lave årets program.
Bestyrelsen tager sig af lottospil og deltager med én eller
to medlemmer i sportsgudstjenesten.
Dorthe Bech modtager ikke genvalg til festudvalget.
Carsten Jørgensen og Line Jensen modtager genvalg.
Lars Bech er udtrådt af udvalget i maj 2014.

Brandværnet har spurgt om de kan benytte festteltet til
deres jubilæum i 2015 – i forbindelse med, at teltet i
forvejen er oppe til Bovrup Ringridning.
Bestyrelsen siger ok til henvendelsen mod at brandværnet
går gratis brandvagt under hele byfesten 2015.
Programmet bliver lavet, så afdelingerne får et større
ansvar for at byde ind med aktiviteter og samtidig bliver
mere synlige i løbet af byfesten.

20.30

7) Nyt fra udvalgene

Festudvalget spørger ind til, hvordan deres vogne med
udstyr er forsikret…
Gymnastik:
Der arbejdes nu med gymnastikopvisningen lørdag d.
28.2.2015 kl. 10-13. Alle hold kører på fuld tryk.
Badminton:
Juleferien er overstået og alle hold kører igen. Børnene har
været til stævne.
Volley:
Har fået sponsoreret spillertøj til ”de gamle” fra Nykredit.
Fitness:
20 betalende i efterårssæsonen. Ny sæson er startet nu.
Løb:
De løber stadig i mørke – nytårsløbet var igen en super
oplevelse.
Varnæsvig løbet er allerede nu i planlægningsfasen. I år
bliver det tidtagning med chip.
Fodbold:
Carsten Anderson stopper som formand. Elin opstiller til
formandsposten.
Kajak:
Vinterhi

20.40

8) Nyt fra bestyrelsen

20.45

9) kaffepause

21.00

10) Generalforsamling

Intet nyt.

Indkaldelse til generalforsamling laves af Henriette - Else
Marie sørger for at den kommer i avisen rettidigt.

Henriette

Henriette sender mail ud via conventus til alle medlemmer
om afholdelse af generalforsamlingen.
Årsberetninger sendes til Henriette senest d. 20.2.15.
Dirigent: Henriette spørger
Protokolfører: Henriette spørger
Aftenens program – gerne kreative ideer til fremlæggelsen
af årsberetningerne. Ost og vin til bagefter.
Hvem er på valg:
Else Marie ønsker ikke genvalg til sekretærposten – Bente
Dahl stiller op til posten.
Carsten Anderson – fodbold - ønsker ikke genvalg – Elin
Moldt stiller op til posten.
Kirsten Billund og Henriette Ebbesen genopstiller.
21.15

11) Hjemmesiden

Booking af kajakker er forsvundet med den gamle
hjemmeside. Der skal nu kobles et link fra hjemmesiden til
conventus. Kirsten tager kontakt til Kristian ang. dette.
Kirsten tager også kontakt i forhold til økonomien omkring
pasningen af hjemmesiden.

Henriette

21.25

12) Bladet

Der kommer en artikel i omkring kajak.
Til næstkommende blad er der en ide omkring en
”reminder”/appetitvækker til byfesten.
Vi sender en blomst til Lars og Dorthe Beck i denne svære
tid.

Henriette

13) Evt.

Praktiske forhold:
Bilag:

Næste møde:

Else Marie, Kirsten, Carsten A. og Henriette er på valg.
Fra festudvalget er Carsten Jürgensen, Dorte Bech og Line Jensen på valg.
Else Marie ønsker ikke genvalg og som I allerede ved, så har Bente sagt ja til at opstille.
Carsten Andersson ønsker heller ikke genvalg.
Kirsten og Henriette ønsker genvalg.
Onsdag d. 25. februar kl. 19.00.
Torsdag den 26. marts er der generalforsamling på Sundeved Efterskole kl.19.30.

