
 

Mødeindkaldelse 

 Onsdag d. 11/10-2017 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Bodil N. Wilhelmsen Referat af: Kirsten Billund  

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Bodil N. Wilhelmsen   

 

Deltagere:  
 
 

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

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

Afbud:   

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt BW 

19.10 2) Åben for tilføjelser BBT – har afholdt ekstraordinært møde og meddeler at de 
med den nuværende bemanding er nødt til at nedlægge 
BBT. Løs snak om bordet om hvordan vi griber det an til 
næste år. Bodil skriver på facebook og informerer herom.  

 

19.15 3) Gennemgang af referatet  BW 

19.20 4) Økonomi Gennemgang af regnskab på skærmen på næste møde. 
Vedr. leje af gymnastiksal i Aktivcenteret kontakter Klavs 
Peter ”pedel”.  

KB 
ALLE 

19.30 5) 40 års jubilæum Program gennemgået. Kirsten skriver kort ”to-do-liste” og 
mailer rundt.  

KB/CK 

20.00 6) Julearrangement Alle foreninger er med igen.   BW 

20.15 7) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Bestyrelsen: Vi er blevet årets forening i Åbenrå 
Kommune – det har givet rigtig god reklame og mange 
likes og kommentarer på facebook.  
 
 
Løb: Vi er nu nået til vintersæsonen og dermed er vores 
træning flyttet til klubhuset i Varnæs. Traditionen tro spiset 
vi hotdog i klubhust til opstart i sidste uge. Vi er ikke for 
mange løbere... Det har kun været Flemming, Torben og 
jeg i et stykke tid... Jette af og til... Men... den "faste trup 
af løbere er der, og de siger, at de nok skal komme igen??? 
:-) Jette har meldt sig til at hjælpe med Varnæsvigløbet. 
 
Fodbold:  

 Der er blevet spillet mange kampe her i efteråret, 

holdene har alle været inde i en god udvikling, 

også selvom kampene  til tider tabes.. Også vores 

XL- hold har været i kamp, de holdt et lille stævne 

med 2 andre klubber.. 

 Udendørs sæsonen afsluttes i den her uge, så der 

bliver holdt afslutninger på holdene, der bliver 

spillet forældre mod børn og hygget med diverse 

tiltag i klubhuset.. Der skal lyde en KÆMPE tak til 

alle omkring holdene, I gør alle en forskel..En 

særlig tak til vores meget trofaste trænere / 

hjælpetrænere.. VBIF er blandt andet kendt for en 

meget stor forældre opbakning!  

 Vi tager på klubtur på fredag. Der er 105 

tilmeldte, super flot.. Vores U9 piger skal derop og 

være fodbold maskotter, så der venter dem 

sikkert en stor oplevelse.. Mette Reader har været 

tovholder på turen, mange tak. FÆL har 

 



sponsoreret penge så alle børn kan få lidt ” 

hygge” under kampen, endnu engang tak for jeres 

gavmildhed. 

 Vi har været MEGET udfordret på banerne her de 

sidste uger, pga al den regn.. Træningen  har 

måtte aflyses, eller er blevet flyttet til kunstgræs 

banen på Sundeved.. Kampe er ligeledes blevet 

aflyst eller flyttet til de mindst våde baner rundt 

omkring.. Men igen tager alle del i, at vi får det 

bedste ud af en sådan udfordring.. 

 Vinter sæsonen starter op i uge 43, så pt er de 

sidste ting ved at være på plads, med nøgler/ 

kort/ og diverse ting der skal bruges. 

 De 5 der vandt til vores sommer fodbold skal en 

tur til Hamborg d. 21.10 og se en kamp.. Her har 

fodbold afdeling givet et lille tilskud, spillerne har 

også selv betalt lidt, vi ønsker dem god tur. 

Det var et super arbejde Jeppe J. lavede.. 

 Det var kort nyt fra fodbolden.. 

Håndbold: 9 spillere – godkendt at de kan tilmelde sig 2 
DGI-stævner i denne sæson.  
 
Badminton: banerne er fyldte – så det går som det skal.  
Volley: ungdomshold er i fuld gang – søndagsvolley er 
ligeledes i gang.    
 
Gymnastik: Alle hold er nu godt i gang. Det summer af liv 
og glade gymnaster i diverse haller og sale.  
Det er en fornøjelse at se, at vi formår at fastholde mange 
at vore egne børn i gymnastikken, og samtidig rammer 
endnu flere gymnaster fra andre byer.   
 
Vi kan gennemføre alle de 14 gymnastikhold og 3 
powertumbling-hold som planlagt. 
De 2 nye voksenhold Heftige Herrer og VBIF Boys har ramt 
målgruppen med hhv. 30 og 37 gymnaster på holdene. Der 
oser af mandehørm, sjov og ballade til begge holds 
træninger.  

Stabilitetstræning og Columna har også 35 på hvert hold. 
 Vi var spændte på udfaldet af, at vi åbnede op for 
tilmelding til holdene en hel måned før sæsonstart. 
 Stabilitetstræning og Columna blev begge hurtigt fuldt 
tegnet. Det har dog stadigt forløbet smidigt, og ved dialog 
med et par enkelte, så blev der også plads til dem. For at 
alle får det optimale ud af træningen, har vi af 
pladsmæssigt hensyn måtte sætte deltagerloft på.   
 
Generelt er der stadig enkelte, som vi skal rykke lidt for 
betaling. Ofte er det blot en forglemmelse.  Vi regner også 
stadig med lidt flere nye gymnaster på Springmix 1. - 3. 
Klasse og Juniormix 4.- 8. Klasse. Erfaringen siger, at der 
kommer flere til, når udendørs fodboldsæson er slut til 
efterårsferien. Vi har fokus på instruktør-staben på de 2 
springhold, så vi sikrer os at der er tilstrækkeligt med 
hænder til de mange børn/unge. Med en deltagertal på 
over 50 på de 2 hold, skal vi sikre os, at alle får noget ud 
af træningen og samtidig skal instruktørerne have 
mulighed for at bevare overblikket, så træningen foregår 
sikkert og forståeligt.  
 
 
En del af instruktørerne har nu været på kursus. Både det 
krævede modtagerkursus, hvis de er springinstruktører og 
flere forskellige inspirationskurser til både forældre/barn, 
rytme, leg og springopstillinger. Der en heldigvis mange 
kursustilbud i DGI Sønderjylland.   
 
Den 10.10.17 blev der afholdt kursus i førstehjælp ved 



Gymdanmark/Røde Kors. Et tilbud til foreningen da vi via 
Powertumbling har medlemskab af Gymdanmark.  
 
Der var plads til max. 16 deltagere. Derfor invitere dem 
med størst tilknytning til springcenteret nu. Senere 
på sæsonen sendes nyt hold afsted.  
 
Vi har de seneste år været udfordret på dommerfronten 
ved deltagelse til konkurrencer i Powertumbling. Når vi 
stiller til konkurrence, skal vi samtidigt stille med et vis 
antal dommere.  
Vi har ikke kunnet stille med tilstrækkeligt antal dommere. 
Men det kan vi nu!! 
 
7 forældre har bestået dommerkursus i Powertumbling, og 
det samme har vores 2 instruktører og en enkelt tumbler. 
De er alle mega seje - og vi er ret stolte af dem.  
Det sparer os for stor post i dommerbøder, at vi nu kan 
rekruttere i egne rækker.  
 
Første konkurrence i oktober: 46 tumblere deltog og vi 
stillede med 5 egne dommere. Det gav 17 finalepladser og 
hele 7 medaljer med hjem. Næste konkurrence er til 
november.  
 
Der er kommet ros til Tine direkte fra flere nye forældre: 
Kristian og Bjørk gør et stort forbillede for tumblerne og 
gør meget ud af det sociale på holdet. Det før det nemt for 
de nye at føle sig som en del af truppen.  
 
Generelt kommer der gode tilbagemeldinger til alle 
gymnastikholdene.  Holdenes kontaktperson fra 
gymnastikudvalget har haft fokus på god opstart på alle 
hold, og vi er glade for gejsten blandt samtlige instruktører 

og hjælpeinstruktører, som meget gerne vil lære og 
påtager sig opgaven som rollemodeller for de mindste 
størrelser.  
 
Vi er klar til at fortsætte efteråret i gymnastikkens tegn.  
 

20.40 8) Klubhus Anders har taget et par billeder fra klubhuset, hvor der 
ikke var ryddet op. Bodil har sendt videre til ungdomshold. 
Der købes skraldespande til klubhuset. 

 

20.45 9) Hjemmesiden Danka inviteres med til næste møde for gennemgang af 
hjemmeside.  

BW 

20.50 10) ”bladet” Bente skriver lidt efter jubilæumsfest.  

21.00 11) evt. VBIF sælger pølser ved høstfest.   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Jubilæum d. 4/11-2017 
Bestyrelsesmøde d. 13/11-17. 
Julearrangement d. 1/12-17 

Punkter til 

kommende møder: 

 

 


