
 

Mødeindkaldelsen 

Mandag den 1. marts 
Kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

 
 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Margreth Friis,  Torben Frederiksen, Inge 
Hansen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen,  Glenn Johansen, 
Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud: Mette Träger, Peder Schurizek 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1)  Godkendelse af     
dagsorden    

Godkendt uden bemærkninger. Regnskaber godkendes under punkt 5.  

2) Nyt fra 
bestyrelsen 

Intet nyt fra næstformand, sekretær og kasserer. 
Formand orienterer om henvendelse fra Sydenergi vedr. mulighed for at 
tjene penge til foreningen ved at skaffe kontakter til nye fibernæt 
kunder. Holdningen fra bestyrelsen er at det er for sent, vi takker nej 
tak. Kan vi indstille ildsjæle til DGI til en idrætslederpris. Kandidat 
fundet, Henriette skriver indstillingen – deadline 26. marts. Bodil 
hjælper med oplysninger.  
Else Marie retter oplysninger i CVR-register. 
Hjemmesiden er pt. ikke tilgængelig. Der skal enten laves en helt ny 
hjemmeside, eller forlænges en licens. Henriette beder Rikke lave en ny 
hjemmeside.  
Der kommer en del snak om ideer til klubhuset. Glenn skriver ned og 
viderebringer til byggeudvalg. 

Alle i bestyrelsen 
 
 
 
 
Henriette, Bodil 

3) Nyt fra 
udvalgene 

Næsten alle har indsendt årsberetning – badminton mangler.  
Optællingslister lægges som et punkt under hvert udvalg på 
hjemmesiden. Deadline skubbes til sidste bestyrelsesmøde inden 
sommerferien. 
Fodbold: der er 10-12 U-13 spillere. Muligvis nye unge trænere på vej, 
der skal tilbydes trænerkursus. Glenn aftaler med Ingolf  hvem der står 
for indkøb af brændte ting. Henriette undersøger ved kommunen, om de 
vil sørge for opkridtning. Glenn undersøger hvorvidt en lysmast er 
rådden og melder til Henriette. Marianne kan aflevere bilag på udlæg til 
papir m.v. hos Kirsten. Der er trænere til U-10, U-9 og U-11. Der 
mangler trænere til de små hold – U-6, U-7 og U-8. Udendørs sæsonen 
starter om ca. 1 måned. Ny sponsor til trøjer til U-11. 
Håndbold: sæsonen er snart færdig. De små er rigtig godt i gang, med  
en del stævner, og nu også et overnatningsstævne i Løgumkloster. 
Damer og herrer  tager til strandstævne i Vojens til sommer. Mogens 
stiller op som ny kandidat til generalforsamlingen. 
Gymnastik: se punkt 6 
Festudvalg: program til årets byfest er ved at være klar. Else Marie 
hjælper med diverse tilladelser og finder de sponsorkontrakter der blev 
lavet sidste år. Udvalg skal give besked til festudvalg senest 20. marts 
om hvilke aktiviteter der laves under byfesten.  Torben sørger for at 
løbeafdeling får besked. Gymnastik stiller med fanebærere. Formand 
holder tale lørdag aften – næstformand søndag aften. Bestyrelsen 
deltager ved lottespil. Henriette skriver lidt til byfestbladet vedr. årets 
ildsjæl. Lister vedr. bemanding tages med til generalforsamlingen.  
Helen har styr på revyen. Else Marie laver opdateret liste til Margret med 
bestyrelses og udvalgsposter. 
Havkajak: første møde er afholdt. Dropper indmeldelse i Dansk Kano og 
Kajak – DGI har fået nye gode retningslinier. ”Projekt flydebro” har fået 
tilskud på ca. 25.000 (50% af udgiften). Broen igangsættes straks. 
Opstart på sæson er 17. april. Torben sender pressemeddelelse vedr. 
opstart.  
Badminton: drengene har været til turnering, med stor succes. Der er 
stadig kun 2 deltagere til voksenbadminton. Der skal laves lidt mere PR 

 
Alle udvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Else Marie 
 
Alle udvalg 
Torben 
 
 
Henriette. 
 
Else Marie 
 



til næste år. Evt. opdeling af børn til næste år, med små og store børn.  
Volley-ball: fungerer fint som det plejer. Sæsonen sluttes med stævne 
og påskefrokost.  
Klavs har været til nytårskur med kommunen om kultur og fritidsliv. Der 
er lavet en fælles kommune-kalender, hvor man kan opdatere diverse 
arrangementer. Diverse brochurer sendt rundt til gennemsyn.  

4) General-
forsamling 

Henriette har sørger for dirigent og protokolfører.  Alle udvalg skal på 
generalforsamlingen fremlægge nytænkning til næste år og en 
solstrålehistorie fra året der gik. De skrevne beretninger skal ikke læses 
op! Kirsten laver lidt søjler m.v. over medlemstal og en kort 
gennemgang af regnskabet. Festudvalget deltager fremover kun i få 
bestyrelsesmøder.  

HE 

5) Økonomistatus Regnskaberne er godkendt. Kirsten 

6) Gymnastik-
opvisning 

Der er styr på gymnastikopvisningen. Henriette og Else Marie passer 
bod. Helen og Ingolf passer indgang.  

Bodil 

7) Byfesten Se ovenfor Margret 

8) Eventuelt Medlemskab af Den Gyldne Løve? 
Torben undersøger hvad man får for et evt. medlemskab. 
En kort snak om hvordan VBIF skal repræsenteres ved åben strand. 

 
Torben 

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Generalforsamling den 19. marts kl.19.00 Sundeved Efterskole 
Næste bestyrelsesmøde den 21. april kl.19.00 på Sundeved Efterskole 

 
 
         
Henriette Ebbesen   Kirsten Billund,  Else Marie Jensen  Margreth Friis  
  
 
 
         
Peder Schurizek  Torben Frederiksen  Inge Hansen   Bodil Wilhelmsen 
  
 
 
         
Kim Hamann  Klavs Albertsen Mette Träger Glenn Johansen, 
 

 


