mandag den 14.11.2016
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet)

Mødeindkaldelse

Indkaldt af:

Bodil N. Wilhelmsen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Bodil N. Wilhelmsen

VBIF

Kirsten Billund

Deltagere:

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

Læs venligst:

Ved afbud, kunne det være godt for både udvalget og bestyrelsen, at sende en
stedfortræder eller hvis det ikke kan lade sig gøre, at sende lidt på skrift fra
udvalget.

Medbring venligst:
Kirsten/computer
Afbud:

Klavs kommer senere

Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Fremover tilføjes ”Nyt fra bestyrelse”

BW

19.10

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

BW

19.45

4) søskenderabat

20.00

5) Økonomi

20.45

6) 40 års jubilæum

Menighedsråd dækker 1/3 af udgift til hjertestarter i år.
Anna har været til 1. hjælpskursus og orienterer om at
vores hjertestarter ikke er registreret på hjertestarter.dk –
det undersøger Elin. Elin spørger om Morten fremover vil
lave service. Underskrive referatet fra sidste gang.
Kort drøftelse af søskenderabat. Evt. rabat ville udløse
højere kontingent til alle. Samtidig vil det være
administrativt tungt. Enighed om ikke at indføre rabat.
Budget 2017 – Fodbold godkendt uden bemærkninger.
Havkajak godkendt – mangler dog indtægt fra tilskud til
materialer. Besluttet at badminton for børn stopper – men
håb om at det kan genstartes om et år eller to, såfremt der
kommer en træner der brænder for at starte op igen. Bodil
giver besked til SE. Resten af budget godkendt.
Fitness – Bodil og Anna følger op på om alle deltagere har
betalt. Gymnastik – budget godkendt.
Budget for løb godkendt. Overskud fra byfest: overskud på
ca. 70.000 gør at hele investeringen i lysanlægget er
betalt. Bodil laver udkast til skriv som kan offentliggøres på
face-book.
Omkostningsgodtgørelse – er vores satser up to date –
Bodil forespørger hos DGI.
Bodil kontakter Marius.

21.00

7) Juleafslutning

BW
ALLE

21.15

8) Klubhuset

21.20

9) L2017

21.30

10) Nyt fra udvalgene

Bodil gennemgår programmet. Og sender rundt til alle pr.
mail. Bodil kontakter piger vedr. Lucia-optog. Forslag til
hvem der kan lave fællesleg med børnene – Bodil
kontakter.
Else Marie har valgt at stoppe i VBIF – vi takker for stor
arbejdsindsats. Samtlige nøgler er nu samlet ved Bodil,
overgives til Anna. Den oprindelige plan om rep. af tag
duer ikke – Anders har fået tilbud på materialer til nyt tag.
Dette er godkendt. Foreslået ordensreglement
gennemgået. Bodil spørger Anders om han har mulighed
for at holde styr på timeforbrug. KIS starter med at male i
indeværende uge.
Bodil har 2 t-shirts med som forslag. De var ikke
umiddelbart en succes. Bodil kontakter Intersport.
Fremover sender hver udvalgsformand mail til hele
bestyrelsen med kort info om nyt i de enkelte afdelinger.
Mailen skal evt. være delt i to, hvor den ene del skal kunne
klippes direkte ind i referatet.
Bodil foreslår at bestyrelsen mødes en lørdag, for at
gennemgå vedtægter, værdigrundlag m.v. Bodil sender
forslag til datoer i januar/februar.

ALLE
KB
ALLE

BW

Anders &
Vagn

BD - BW

21.45

11) Hjemmesiden

21.50

12) Bladet

21.40

13) evt.

Havkajak har lidt ændringer – Bodil sender Danka´s
kontaktoplysninger til Chresten.
Vi springer over denne gang.

BW
BW

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Onsdag d. 11/1-2017 kl. 19-22.00

Punkter til
kommende møder:

Rekrutteringskurset: I forhold til kurset, vil Chresten og jeg gerne have Jer med i en dialog
omkring, hvad er vores visioner og værdigrundlag for foreningen. Og hvordan sikrer vi, at alle
medlemmer bliver en del af den fælles historie og værdigrundlaget.

