onsdag den 14. august
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Referat

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

VBIF

Kirsten Billund

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

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Computer
Afbud:

Chresten Krogh, Belinda, Birgitte

Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for
tilføjelser
3) Gennemgang af
referatet
4) Økonomi

5) Klubhuset,
6) Byfesten,
Veterantræf &
Bovrup Ringridning
7) Nyt fra
udvalgene

8) Nyt fra
bestyrelsen
9) Aktivigdagen

10) Conventus
11) Bladet
12) Hjemmesiden
12) Evt.

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt
Ingen bemærkning
Dårlige betalere – har de betalt? Der mangler stadig et par stykker, der
tages fat i det igen.
Klub i skolen bliver i skolen, så det er nu uden for VBIF regi.
Byfest har samlet givet et overskud på ca. 71.000. Ringridning har givet
ca. 7.500 i overskud. Kort gennemgang af økonomi i de enkelte
afdelinger. Fremover gennemgås økonomi på storskærm ved hvert
møde.

Henriette

HE har talt med Tove og hun vil meget gerne fortsætte med klubhuset.
Punkt til næste møde – udlejning af klubhus ? Else Marie undersøger
mulig afløser for Mogens.
Telt op i næste uge i Felsted – herefter Aktivigdag og HG-træf. BBT
snakker om teltrejsningskursus. Der findes forening som hjælper
byfestudvalg og festival-udvalg – Mogens undersøger nærmere til næste
møde.
Gymnastik har fuldt styr på vinterprogrammet. Badminton - klar til
opstart med 2 børnehold og 1 voksenhold. Trænere også på plads.
Udendørs motion – succes med klubtur gentages. 4 trænere og ca. 25
medlemmer. Håndbold – Henriette ringer til Birgitte. Fodbold – der er
indkøbt bolde i stor stil – for 9.000 kr. Carsten for go til køb af 500
medaljer. Udfordring med nabo til sportsplads løst i samarbejde med
kommunen. Der er sat lås på mål. Carsten sender besked til Kirsten om
afregning af opkridtning af bane. Sportsplads i Varnæs drænes,
formentlig i slutningen af september. Hæk fjernes, sponsoreret af
Varnæs Løkke Maskinstation. Møde d. 25. om samarbejde i BK2012.
Problem med omklædningsrum i Bovrup – det ene lukket. Volley starter
2 hold igen. Henriette er langt i planen om et formiddagshold for aktive
ældre.
Intet nyt

Mogens

Der skal laves folder som kan deles ud.
Opgave: Hvis hver afdeling skriver lidt om hvad I kan tilbyde og
kontaktpersoner, så vil Belinda samle det i en fælles folder. Info sendes
til Henriette senest mandag. Kirsten kontakter havkajak.
(Det skal vel gerne være en folder vi kan genbruge - med få rettelser?)
Opfølgningskursus. Kirsten arrangerer kursus d. 26. september.

Henriette

Næste blad udkommer 21. september. Forslag om henvisning til
hjemmeside.
Henriette ringer til Rikke og hører om hun har nye billeder til
hjemmesiden.
intet

Henriette

Kirsten

Belinda

Kirsten

Henriette
Henriette

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Tirsdag den 10. september 2013/udvalgsbudgetter! Kirsten sender budgetskema ud
ca. 1. september.

