
 
 
 

Bestyrelsesmøde 
 

 mandag den 17. november 
Kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

 
 
Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Bodil 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 
Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Carsten Andersson, Chresten Krogh, Bodil Wilhelmsen, Kim 
Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, Anders Jensen, Henriette Ebbesen  
Gæster: Bovrup Varnæs Husholdningsforeningen, Bovrup Brandværn, Bovrup Birk 
Borgerforening og Else/lærer på Varnæs Skole 

Læs 
venligst: 
 

 
 

Medbring 
venligst: 
 

 

Afbud:  Chresten, Anders, Else (Sundeved Efterskole), Peter (Brandværn) 
 
Dagsorden: 
Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.00 Velkomst og præsentation Planlægningssedlen gennemgås. 
Henriette undersøger, hvad det musiske indslag kan være i 
år. 
Julemanden er inviteret☺   
Kirsten undersøger muligheden for betaling via ”swipp” 
eller ”mobile pay”. 

Henriette 

19.05 Julearrangement Planlægning af julearrangementet den 12/12 kl.18.30 på 
Sundeved Efterskole 
Henriette laver en arbejdsplan til punktet. 

Henriette 

20.00 Pause og kaffe   

 1) Godkendelse af 
dagsorden    

Mødet fortsætter for foreningens bestyrelse  Henriette 

 2) Åben for tilføjelser   

20.30 Kristian kommer på besøg! Kristian viser frem og fortæller om hjemmeside, billeder, 
film m.m. 
   
Det foreslås, at hver afdeling har en tovholder, som hele 
tiden sørger for, at siden er opdateret.  
 
Kristian er også behjælpelig med at tage nye fotos. 
 
Kristian skal informeres hver gang, vi ændrer og/eller 
opretter hold, således at hjemmesiden samtidig kan være 
opdateret. 

 

21.15 3) Gennemgang af referatet Hængepartier – der er ikke nogle hængepartier. 
Referat fra sidst underskrevet.  

Henriette 

21.20 4) Økonomi Budget 2015 er godkendt. 
 
Carsten præsenterer tre tilbud på lysmaster til 
fodboldbanen i Varnæs – pris fra: 113.000.- (med en 
masse arbejde for os som forening) til 264.000.- med alt 
incl. 
Carsten ønsker, at der nedsættes et udvalg, så der er flere 
med i undersøgelsesfasen. Henriette kontakter et par 
udvalgte og hører, om de har lyst til at være med i dette 
lysmastudvalg. Udvalget kommer med en tilbagemelding til 
bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 13. januar 2015 eller 
25. februar 2015. 

Kirsten  

21.30 5) Klubhuset 
 

Anders holder øje med taget på klubhuset hen over 
vinteren. Hvis nødvendigt laver han det. 
Da flere har oplevet at ”overse” trappen fra klubhuset ned 
til sportspladsen og været tæt på at falde, undersøges der 

Anders  



nu en pris og der sørges for at der kommer lys op. 

21.35 6) Festudvalget Festudvalget har besluttet at stoppe med at deltage i 
”Varnæsvig løbet”, da der er for lidt omsætning. 
Der har været afholdt møde med Bovrup Ringriderforening 
og der er lavet en forventningsafstemning, som bliver 
nedfældet på papir. 
I januar 2015 melder Varnæs Veterantræf tilbage, om 
samarbejdet med byfestudvalget skal fortsætte i 2015. 
 
Det er kun foreninger der kan låne byfestteltet! 
Festudvalget spørger ind til, hvordan byfesttelt og –vogne 
er forsikret? 
 
Festudvalget spørger ind til, om de enkelte afdelinger vil 
hjælpe lidt mere med forskellige aktiviteter til byfesten. 
Carsten tager en oversigt med til næste møde/mailer info 
rundt – så har afdelingerne mulighed/ansvar for at hjælpe 
med lidt mere. 

Carsten 

21.40 7) Nyt fra udvalgene Badminton/Klavs: 
De voksne spiller, men der kan sagtens være flere☺ 
De to børnehold er nu kommet godt i gang – der er i alt 22 
børnespillere. Holdene er netop meldt til stævne med 
overnatning. 
 
Gymnastik/Bodil: 
Gymnastikopvisning bliver lørdag d. 28.2.2015. 
 
Volleyball/Klavs: 
Der kører to hold – betaling mangler fra rigtig mange! 
 
Løb/Dorte: 
En lille sluttet flok på 10 løbere. Der er to trænere – som 
oftest – hver træning, så løbere på alle træningsniveauer 
kan være med. 
En anden lokal støtteforening er ved at opstarte et løb 
skærtorsdag, hvor Varnæsvig løbet også afholdes. 
Afdelingen arbejder på at undersøge de nærmere forhold. 
 
Fodbold/Carsten: 
Indendørs fodbold er i gang. Der er afholdt stævne i 
Felstedhallen i weekenden. 
 
Havkajak/Chresten: 
Gået på land. 

 

21.50 8) Nyt fra bestyrelsen 
 

Byfestteltet skal have et certifikat – ellers skal der søges 
byggetilladelse hvert år, når teltet skal rejses. De nye 
regler gælder fra 1.1.15. Carsten Anderson undersøger 
nærmere og informerer. 
Else Marie stopper som sekretær i bestyrelsen, men 
fortsætter som aktiv i festudvalget. Else Marie vil fortsat 
gerne hjælpe med børneattester, juleafslutning etc. 

 

21.55 9) Bladet Annonce omkring juleafslutningen kommer i ”bladet” i 
starten af december. 
Opstart af havkajak er emne til første nummer i 2015. 
Varnæsvigløbet skal også med i første udgave 2015. 

Henriette 

22.00 10) Evt. Henriette præsenterer lidt beklædning til bestyrelsen, så vi 
er synlige ved arrangementer. Henriette arbejder videre.  

 

 
 
Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Tirsdag den 13. januar på Sundeved Efterskole 

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



 
 


