onsdag den 12.10.2016
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet)

Referat

Indkaldt af:

Bodil N. Wilhelmsen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Bodil N. Wilhelmsen

Deltagere:

VBIF

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Elin Moldt,
Lisbet B. Pedersen, Bodil N. Wilhelmsen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Kirsten/computer
Afbud:

Chresten Krogh, Bente Dall

Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05
19.10

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Gennemgang af
byfestøkonomi 2016

19.30

3) Åben for tilføjelser

19.35

4) Gennemgang af referatet

19.45

5) kontingent for eget barn
på hold, som man er
træner/instruktør for

20.00

5) Økonomi

20.10

6) Klubhuset

20.15

7) L2017

20.30

8) Nyt fra udvalgene

Eventuelle oplæg:
Dagsorden godkendt.

Ansvarlig:
BW

Karsten og Marius gennemgik regnskabet for årets byfest.
Stor ros til ”byfest-holdet”. Samlet har det givet et
overskud på ca. 72.000. Løs snak om vi i bestyrelsen bør
melde ud at en del af pengene går til et bestem formål,
f.eks. lysanlæg eller springbane til powertumbling.
Ingen
Referat fra sidst underskrevet.
Juleafslutning – Bodil har styr på de fleste praktiske ting
omkring juleafslutningen. Bodil sender mail ud til alle
medlemmer og opfordrer til at indstille til årets ildsjæl.
Hjertestarter – økonomi – opfølgning tages op til næste
møde.
Lisbet laver forslag til ændring, således at man som
instruktør uden omkostning kan have sit barn under 10 år
med på det hold man er instruktør for. Praktisk skal man
tilmelde sit barn og betale – man kan så igen få det
refunderet. Bodil undersøger om der står noget på
hjemmesiden om ”honorar”.
Kirsten undersøger til næste gang hvordan taksten er for
skattefri omkostningsgodtgørelse. Bodil undersøger hvad
man gør med evt. søskenderabat i andre foreninger. De
enkelte afdelinger medbringer budgetter til næste møde –
alle er velkomne til at afstemme med Kirsten inden mødet.
Foreningens samlede budget godkendes på mødet i januar.
Bodil tager en snak med Anders omkring brusere mv. Elin
har været i kontakt med KIS – de vil gerne male
klubhuset. Elin kontakter Jan mht. maling, pensler mv.
Øvede piger vil sandsynligvis deltage i Landsstævnet. Pt.
det eneste hold der er tilmeldt fra VBIF. Bodil har fået
tilbud fra Intersport på t-shirts. Lisbet melder ud at VBIF
giver en lækker t-shirt til deltagere. Bodil tager prøver med
til næste møde.
Fodbold: sæson ved at være slut. Afdelingen rigtig glade
for det nye lysanlæg. Super samarbejde med kommunen.
Der opsættes højere hegn i Varnæs, så klager fra naboer
kan undgås. Stort ønske om udvidelse af boldskur ved
klubhus. Der tænkes også anderledes – evt. vogne.
Gymnastik: sæson godt i gang. Stort nyt pigehold – pt. 73
gymnaster. Ligeledes er det væltet ind med kvinder på
Columna-holdet. Holdet blev derfor lukket for tilmelding
ved 38 og der er folk på venteliste. Der er internt
modtagekursus torsdag i efterårsferien. Der er 1.
hjælpskursus i november for alle instruktører.
Powertumbling har fået 25.000 fra Sydbank. Lisbet har

BW

ALLE

KB

Anders &
Vagn
BD - BW

21.00

9) Nyt fra bestyrelsen

21.10

10) rekrutteringskursus

været til netværksmøde i DGI. Der arbejdes lidt i
opvisningsdatoer. Sundeved Efterskole bakker op om vores
lokale opvisning.
Løb: Felsted løbeafdeling er lukket – derfor er der kommet
en enkelt ny løber derfra. Der er en del der skal løbe med i
Kliplev.
Volley: der er stor tilslutning til både søndagshold og
ungdomshold.
Badminton: der er ikke mange deltagere på børneholdet.
Umiddelbart efter efterårsferien tages stilling til om holdet
skal lukkes. Bodil reklamerer for voksenholdet via
facebook, i håb om der kommer flere hertil, samt efterlyser
en træner til børneholdet.
40 års jubilæum i 2017 – nedsætte festudvalg?
Tages op som punkt på næste møde.
Punktet tages op på næste møde.

21.30

11) Hjemmesiden

Ingen

BW

21.35

12) Bladet

Ingen

BW

21.40

13) evt.

Ingen

Praktiske forhold:
Bilag:

Værdier – rekrutteringskurset.

Næste møde:

Mandag d. 14/11-2016 kl. 19-22.00

BW – AP –
KB - BD
BW - CK

