Referat

Onsdag d. 28/10-2015
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Indkaldt af: Henriette Ebbesen

Referat af: Bodil Wilhelmsen

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Observatører:

VBIF

Ordstyrer: Henriette Ebbesen

Deltagere: Kirsten Billund, Chresten Krogh, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs
Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, Elin Moldt, Bente Dall, Henriette
Ebbesen
Afbud:
Næste møde: mandag d. 18.01.2016
1) Godkendelse af dagsorden
2) Åben for tilføjelser
3) Gennemgang af referat

4)Julearrangementet

5) Økonomi

6) Kaffepause
7) Festudvalget

8) nyt fra udvalgene

ok
Hængepartier:
I forhold til hjemmesiden er der ikke fundet en hjælper til
Kristian.
Der mangler tovholdere til ”åben hal” – Henriette og Bodil
følger op.
Referat fra sidste gang underskrevet.
Indbydelsen er lavet – tilmeldinger kommer til Else Marie.
Arbejdslisten er gennemgået. Alle kender nu deres
opgaver.
Festudvalgets budget mangler – de nyt økonomifolk bliver
spurgt, om de vil lave det i samarbejde med Bente.
Der er udfordringer i forhold til Powertumblerne (tøj,
tilmeldinger til stævner etc.)– gymnastikudvalget følger
op på det.
Der skal laves et opslag på hjemmesiden, hvor det
forklares, hvordan man kan betale hvis man ikke har
dankort.
Alle afdelinger skal sørge for at alle medlemmer har
betalt for vintersæsonen senest medio november.
Regnskabet fra byfest 2015 er gennemgået. Der er talt
om procedureændringer.
Bente er tovholder i forhold til at skabe en ny
festudvalgsstruktur – der afholdes stormøde, for
inviterede, 24.11.15. Missionen er at dele mange af
opgaverne ud på forskellige mennesker og gøre
opgaverne mere overskuelige, således at arbejdspresset
ikke bliver uoverskueligt.
Løb:
Har lige været på klubtur til løb i Kliplev. De nye
medlemmer er meget trofaste.

9) Nyt fra bestyrelsen
10) Klubhuset

11) Hjemmesiden
12) Bladet
13) Klubliv

14) evt.

Badminton:
Er godt i gang – både på børne- og motionsholdene.
Kajak:
Afholdt medlemsmøde – aflagt beretning og godkendt
budget.
Der bliver til næste år oprettet en satellit-klub i Aabenraa
– således at der kommer flere blivende medlemmer til
afdelingen.
Fodbold:
Indendørs sæson er lige startet op – 3 egne hold og 3
samarbejdshold.
Møde i november omkring samarbejde omkring U13 og
U14 – Kliplev, Ensted, Felsted og vbif.
Lysanlægget er nu godkendt kommunalt og opsætning
startes på lørdag, hvor 8 frivillige stiller op og laver det
praktiske.
Pasning af anlægget overgår til kommunen, når det er
opsat.
Volley:
Ungdomsafdelingen vokser – de ”gamle” har
opstartsvanskeligheder, men er startet op.
Gymnastik:
Alle hold kører – på forældre-barn holdet er der ikke så
mange. Vi overvejer, om det skal stoppe.
Powertumblerne har samlet ca. 20.000.- ind til nye
redskaber – de mangler stadig 7.000.- for at kunne købe
det, der står øverst på deres ønskeseddel.
Intet nyt.
Elin løfter at fodboldspillerne har nævnt, at de synes, at
bruserne er ”klamme”. Vi beslutter, at der skal males, så
der laves en kosmetisk løft og bruserne bliver mere
indbydende.
Henriette spørger Anders og Vagn, om de vil tage sig af
opgaven.
Henriette følger op på mailadresser, der skal kobles op på
vores nye bestyrelsesmedlemmer.
De nye lysmaster.
Bodil præsenterer KlubLiv Danmarks ideer – bestyrelsen
beslutter at vi skal indmeldes i KD. Kirsten tilmelder os –
Vi beslutter at præsentere det første gang til
juleafslutningen.

