Tirsdag den 8. februar
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Mødeindkaldelsen

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else-Marie Jensen, Flemming Midtgaard, Chresten Krogh,
Mogens Jensen, Bodil Wilhelmsen, Klavs Albertsen, Dorthe Bech, Henriette
Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Computer
Afbud:
Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Nyt fra
bestyrelsen

3) Nyt fra
udvalgene

4a) Økonomi
byfest

4) Økonomi

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt - nyt punkt om økonomi byfest samt eventuelt
Else Marie: intet nyt
Kirsten: intet nyt
Kim: afbud
Henriette: Ingolf har færdiggjort arbejdet med klubhuset. Økonomien
hold sig inden for budgettet.
Fodbold: Flemming er knap startet ”arbejdet” – der afholdes møder i
løbet af februar.
Badminton: det har været en super sæson. Der er 60 medlemmer –
børnene har netop deltaget til kommunestævne med stor succes. Til
næste år deles de små i 2 hold. Der er 14 voksne.
Volley: kommet godt i gang – Henriette sender mail med sidste medlem.
Klubhus: Klubhuset bruges af revyhold – de opbevarer rekvisitter
dernede. Skal der være arrangementer dernede, skal kalender tjekkes –
Mogens kontaktes. Kalender hænges op i klubhus.
Der indsamles nøgler fra tidligere trænere. Jan og Tim.
Nøgler til klubhus overdrages til Mogens.
Håndbold: Sæson næsten slut – trænermøder afholdes i februar.
Gymnastik: travlt med planlægning af årets afslutning – 20. marts. Else
Marie og Kirsten sidder ved kassen. Kirsten sørger for vekselpenge.
Klavs hjælper med flytning af redskaber.
Forespørgsel om km godtgørelse ved kursus i fx Viborg – Henriette
undersøger hvordan DGI håndterer den slags.
Der mangler instruktører til 4 ud af 8 hold til næste år. Ideen om zumba
er droppet igen.
Havkajak: der er pt. 41 medlemmer – der startes op med
svømmehalstræning for både nye og gamle medlemmer. Håber på at
kunne samle hold af nybegyndere. Planer om uddanne yderligere
klubinstruktører, både fra VBIF og andre klubber. Problemer med den
nye bro – Chresten arbejder med at få den godkendt hos kommunen.
Kontingent for 2011 stadig 400 kroner. 3 Instruktører til næste år.
Chresten sender aktivitetsplan til Rikke, som lægger den på
hjemmesiden. DGI har kontaktet VBIF om samarbejde om evt. at lave
en afdeling for seniorer – samt evt. havkajak for handicappede. Der
arbejdes på at få en afdeling for unge op at stå – fra 13-14 år og
opefter.
Dorthe Bech: Margret har afsluttet regnskab og afleveret til Kirsten.
Minifræs-instruktører sørger for underholdning af de små børn under
cykel-løb. Bestyrelsen deltager gerne i ”for-sjov-arrangement” søndag.
Økonomi i byfest forsøges i år løst af Helen, Else Marie og Kirsten i
samarbejde. Tilladelser søges af Else Marie. Vi skal forvente skærpede
krav til sikkerhed. Målet for årets byfest er, at den ikke skal have ry for
at være et sted for slagsmål. Der arbejdes godt i udvalget med de
praktiske ting.
Regnskabet for 2010 godkendt.

Alle i bestyrelsen

Henriette
Mogens
Flemming

5) Afdelingsbudget
6) Årsberetninger
7) Hjemmesiden/
billeder
8) eventuelt

På næstkommende møde efter generalforsamlingen skal alle budgetter
godkendes – 14 dage før mødet sendes alle til Kirsten – Kirsten samler
budget og mailer til gennemlæsning inden mødet.
Årsberetninger skal sendes til Else Marie senest 4. marts. Henriette og
Else Marie sørger for at samle og kopiere.
Henriette opfordrer til at alle sørger for opdatering af hjemmesiden.
Henriette sender Rikke´s mail-adresse til alle

Kirsten
Alle

Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling. Henriette sørger for
dirigent og protokolfører. Else Marie sørger for annoncering. Kirsten og
Else Marie holder møde med revisorer.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Næste møde er generalforsamlingen fredag den 18. marts.

Kirsten Billund

Else-Marie Jensen

Flemming Midtgaard

Chresten Krogh

Mogens Jensen

Bodil Wilhelmsen

Kim Hamann

Klavs Albertsen

Mette Träger

Dorthe Bech

Henriette Ebbesen

