
 

Mødeindkaldelse 

 Tirsdag d. 21/2-2017 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Bodil N. Wilhelmsen Referat af: Kirsten Billund eller Bente Dall? 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Bodil N. Wilhelmsen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, 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:  Chresten Krogh 

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  BW 

19.10 2) Åben for tilføjelser Omkostningsgodtgørelse – Lisbet har undersøgt hvad de 
omliggende gymnastikforeninger betaler i godtgørelse. Vi 
skal se på det sammen med, hvad disse klubber så tager i 
kontingent.   
 
Byfornyelse: Elin ønsker et skilt til sportspladsen. Bodil 
skriver til Carlo. 
 
DGI-pulje til nye projekter: Bodil sender opfordring til 
Chresten – ingen ved bordet har ideer som skal søges.  

 

19.15 3) Gennemgang af referatet Bente sørger for annoncering i Gråsten Ugeavis 14 dage før 
generalforsamling.  
Navn på hjemmeside skal rettes – Kirsten følger op.  

BW 

19.25 4) Økonomi Regnskab gennemgået og godkendt. Gymnastik har haft et 
rigtig godt år og kan trods stort materialekøb hensætte et 
pænt beløb til opsparing.  

KB 
ALLE 

19.40 5) 40 års jubilæum Ikke noget nyt. BW 

19.50 6) Generalforsamling Generalforsamling tirsdag d. 21/3-17 kl. 19.00. Bodil har 
tjek på alle de praktiske ting. Kirsten mailer hvor mange 
personer vi har fået mad til de sidste år.  

BW  
ALLE 

20.10 7) Klubhuset 
 

Anders og Anna samarbejder fremover omkring klubhuset.  Anders  

20.15 8) L2017 Stemning for blå trøjer, Lisbet tjekker med gymnastik-
pigerne om de er enige. Der skal arrangeres prøvning af 
størrelser.  

BW 

20.25 9) Nyt fra udvalgene – 
herunder bstyrelsen 

Fodbold: Indendørs sæsonen kører stadigvæk derud 
af.  
De hold der træner på Sundeved i år, ønsker haltider 
igen i Felsted næste sæson. Så det må der arbejdes 
på.  
Der er kommet endnu et læs jord på sportspladsen i 
Varnæs, som vi selv skal sørge for at få lagt ud. Der er 
allerede kørt et læs ud af frivillige fædre. Kommunen vil 
så så og gøde nyt græs i foråret. Der kommer højere 
trådhegn op i Varnæs, og jeg har lige søgt om det 
samme i Bovrup pga øget aktivitet derover. 
Vi har holdt træner møde, for at få forårs sæsonen lidt 

på plads. Der er altid mange punkter på dagsordenen...  
Vi manglede trænere til vores U 12 , da Michael og 
Jeppe Brunn ønsker at stoppe, efter en stor arbejdes 
indsats. Det ser ud til at være lykkes, så nu er det 
 dame holdet der skal findes en træner til. Vi snakkede 
også diverse kursus, og der er et par der gerne vil 
langs. 
Sidst nævnte jeg et tilbud om dommere kursus, der er 

 



en enkelt der gerne vil deltage, så det er positivt.. 
Ellers er februar måned en forholdsvis stille måned, 
med diverse forberedelser til foråret. 
 
Løbeafd: Fra den "daglige" træning er der ikke så 
meget nyt under solen. Vi er fortsat den faste kerne der 
løber og hele tiden i plus og minus afhængig at 
skader... Vi har fået henvendelse fra en ny løber til 
begynderholdet. Han starter tirsdag og Anja tager sig af 

ham.  
 
Vi har fået en aftale i stand med Danni Callesen fra 
DGI, der kommer den 30. marts og holder kursus for 
vores medlemmer under overskriften: Ny inspiration til 
dit løb. Det kommer til at handle om løbestil og 
løbeteknik. Arrangementet er gratis for klubbens 
medlemer. Deltagere uden for klubben betaler 75,- kr. 
Få aftaler mangler at komme på plads, men vi håber at 
vi i næste uge kan "søsætte" arrangementet - dels på 
Facebook, VBIF's hjemmeside og opslag i byen. 
Tilmelding vil vi gerne kører via Conventus? 

Varnæsvigløbet er søsat og de første tilmeldinger er 
kommet... 
 
Gymnastik: I gymnastikafdelingen har vi travlt med at 
planlægge de kommende gymnastikopvisninger. Alle 
hold er i fuld gang med at forberede gymnasterne, så 
det hele kører fint og efter planen. 
Vi har i gymnastikudvalget optaget et ekstra medlem: 
Mia Bonnichsen. Hun er forælder til tre børn på 
tumblingholdene, og det er hende og hendes mand, der 
de seneste par år har stået for det store arbejde med at 

søge sponsorater og fonde mhp. at skaffe midler til de 
nyerhvervede springbaner. Hun er med i udvalget som 
tumblingansvarlig. Jeg har aftalt med hende, at 
hendes fokuspunkter pt er, dels PR 
omkring powertumbling i VBIF (herunder en tak til 
sponsorer og fonde i forbindelse med indkøbet af 
fiberbanen), dels situationen omkring et kommende nyt 
reglement for dommere ved konkurrencerne. Mia og jeg 
har i fællesskab skrevet et brev til GymDanmark, hvori 
vi inviterer til dialog og gør opmærksom på nogle 
problemstillinger, som vi vil løbe ind i, hvis det nye 
foreslåede reglement bliver vedtaget. Vi vil få svært 

ved at honorere deres krav, og det kan evt. få 
konsekvenser for vores gymnaster i forhold til deres 
mulighed for at kunne deltage ved Konkurrencerne. 
GymDanmark har taget godt imod vores brev, og de vil 
meget gerne gå i dialog med os. Så langt, så godt!  
 
Havkajak: Vi har gennemført svømmehals 
træning/genopfriskning af redninger og teknikker med 
stort fremmøde. Medlemmerne er glade for 
undervisningen i varmt vand i svømmehal, hvor der er 
tid til at arbejde med forfining af teknik uden at det 
kolde vand begrænser os tidsmæssigt. Vi har selv 

uddannet bassin reddere så vi har ikke udgifter til 
livreddere længere, dette gør økonomien i hal leje 
særdeles overkommelig. Der er planlagt et 
genopfriskingskursus for ungdoms afdelingen og et 
sidste forløb med voksne inden vi har sæsonstart ved 
Varnæsvig 6 april. Forårs programmet ligger allerede 
på conventus hvor alle kan følge vores aktiviteter. 

 
 

20.45 10) Hjemmesiden Klavs´s telefonnummer er forkert.  BW 

20.55 11) opsamling fra d. 4/2-17 Udsat til mødet i april.  BW 

21.30 12) evt.   
 

 



    

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Generalforsamling d. 21/3-17 

Punkter til 
kommende møder: 

 

 


