
Referat af bestyrelsesmøde d. 14.05.14 

 

Deltagere: Dorte, Carsten Jørgensen, Carsten Andersson, Else Marie, Chresten, Henriette og Kirsten 

 

Afbud: Kim, Klavs og Bodil 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

2. Åben for tilføjelser – Problemer på sportspladsen i Bovrup 

Besøg af Anders – beboer tættest på mål på sportspladsen i Bovrup.  

Irritation omkring placering af mål som medfører larm. Carsten redegør for, at aftalen er at 

målene ikke bliver brugt af idrætsforeningen, hvilket er meddelt kommunen, så de kunne 

tages væk, men det er ikke sket. Aftalt at Anders flytter det mål væk som vender ind mod 

ham.  

 

3. Gennemgang af referat 
Referat underskrevet.  

 

4. Økonomi 

Henriette / Bjarne sørger for at sende kontonumre til afregning af honorar for badminton. 

Henriette melder os ud af Dansk håndbold forbund. 

 

5. Klubhus 
Købt nye nøgler til klubhus – skiftes umiddelbart efter bededag og indtil byfesten er 

overstået. Omklædningsrum kan dog stadig benyttes med oprindelige nøgler.  

Anders kan iværksætte automatisk lysafbryder til toiletter. Carsten beder Anders ordne 

vandhane, så man kan fylde kridtemaskine.  

 

6. Festudvalg 

Varnæsvigløb var ingen succes i år for så vidt angår festudvalget – solgt meget få pølser og 

sodavand – byfestudvalget deltager ikke her næste år. Byfestbladet udkommet – styr på stort 

set alt. Punkter omkring løb gennemgået med Dorte. Chresten stiller op med lidt reklame for 

kajak.  

 

 

7. Nyt fra udvalgene 
Fodbold godt i gang – samarbejdet med Felsted og VBIF fungerer fint – stadig lidt 

udfordringer i BK2012. Alle VBIF holdene godt i gang. Investeringer – spillersæt som er 

delt med Felsted – compressor – softshell jakker til trænere. Lysanlæg – Carsten har fået 2 

tilbud på lysanlæg, disse gennemgåes efter byfest. Vi skal have helt styr på hvilken løsning 

der vælges inden forsikringen kontaktes for de master der er knækket i stormen. Carsten 

kontakter Carsten Damsgaard for at få hjælp til at søge fondsmidler.   

Løbeafdelingen har igen i år haft et rigtig godt Varnæsvigløb – fint overskud på godt 7.000 

kr. Der gøres nye erfaringer hvert år. Ikke så mange medlemmer – men en god fast kerne. 

Dorte har netop været på kursus og kan nu kalde sig DGI-løbetræner. Fint telt med tryk taget 

i brug. 

Badminton har afsluttet med klubmesterskaber. Styr på trænere til næste sæson.  



Volley  holdt afslutning med hold fra både Vojens, Kliplev og Åbenrå  - og rigtig god 

frokost bagefter. Volley-trænere har fået tøj.   

Kajak  afholdt begynderkursus med 10 nye medlemmer. Der roes hvert anden torsdag fra 

Varnæs Vig og hver anden torsdag fra et andet sted. Forespørgsel om at lave et 

klubinstruktørmodul. Chresten vil gennemføre kurset i efteråret i DGI-regi såfremt der er 

tilmeldinger nok. Chresten følger op på om medlemmer har betalt. 

 

8. Nyt fra bestyrelsen 
Jesper Toft er blevet headhuntet til kommunen for at undersøge om der kan laves en 

naturvandresti mellem Bovrup og Varnæs.  Henriette har repræsenteret VBIF ved møder 

med kommunen. VBIF er positivt stemt, men projektet er pt. henlagt.  

Henriette sørger for at lave et kort til alle konfirmanderne i Varnæs. 

  

9. Kaffepause 
 

10. Visioner for den kommende sæson 
Snak om, om hjemmesiden trænger til et løft – snak om struktur i ”aflønning” af instruktører 

/ trænere – snak om hvert møde evt. skal indeholde et ”emne”. Kan vi arrangere en 

idrætsfestival.  

 

 

11. Indsamling til gavn for børn og unge i området 
Det blev endnu engang vendt om ”indsamling til gavn for børn og unge i området” skal have 

lov at opsætte tombola til byfesten. Enighed om at byfesten alene arrangeres af 

idrætsforeningen, og at indtjening derfor alene skal gå til idrætsforeningen. Såfremt VBIF 

ønsker at støtte projektet må det ske i form af evt. tilskud.  

 

12. Bladet 
Vi springer over med indlæg til Bladet denne gang. Venter til efter sommerferien. 

 

13. Evt.  
 


