mandag d. 11/9-2017
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

Deltagere:

VBIF

Kirsten Billund

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

Læs venligst:
Medbring venligst:
Afbud:

Chresten Krogh

Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt

19.10

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

BW

19.15

3) Gennemgang af referatet

Ny tekst til hjemmesiden omkring tilskud til skoler og lejre
godkendt.

BW

19.20

4) Økonomi

KB
ALLE

19.30

5) 40 års jubilæum

19.45

6) Aktivigdag og Musik i
Præstegården

19.55

7) Foreningsudvikling

De sidste lister vedr. indkøbsønsker på materialer og
kurser for 2018 skal sendes til Kirsten senest 20.
september. Hun skal søge tilskud ved Aabenraa
Kommune. Kirsten undersøger om der er mobil pay
eller mastercard løsning til conventus.
”Drejebog” gennemgået. Bodil offentliggør dato i
indeværende uge. Lille annonce i bladet med henvisning til
invitation (som gerne skulle være ude når Bladet
udkommer)
Musik i Præstegården – hyggeligt arrangement, tilmeldt
godt 130 personer. Vi bakker gerne op om dette
arrangement en anden gang.
Aktivigdag – perfekt vejr, men umiddelbart ikke så mange
besøgende. Friluftsfestival var godt besøgt af tilmeldte
kursister. VBIF deltager gerne på nuværende niveau – med
fodboldbane og volleynet el. lign.
Opfølgning på møde med Stine fra DGI. Foreningsanalyse foreningstesten – hvem skal deltage. Stemning for at alle
instruktører skal inviteres til at deltage. Foreslået at vi
venter med at sætte i gang til 2018.

20.55

8) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Ingen tilføjelser

Fodbold:



Træningerne og tuneringer kører derud af. Der
bliver brugt meget tid og energi, fra alle.. I
klubben er vi heldige at have en fantastisk
forældre opbakning. Det giver god energi til vores
trænere og selvfølgelig børnene



Flere hold har også deltaget i både BNS cup og
fodbold stævne i Rødekro.



Klub turen er så småt ved at blive planlagt,
kampen i Haderslev er nu blevet dato fastsat til d.
13.10 kl 19.00.



Vi skal holde møde i nær fremtid om endnu et
hold i BK 2012, det er vores U13 drenge der er
klar til dette skridt.. Vi håber alle det bliver lettere
som hidtil..



Vi har desværre måtte skrive en klage/ bekymring
til en modstander klub efter en kamp med vores
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U13.. Håber det giver lidt stof til eftertanke, det
vigtige er at spillere behandler hinanden med
respekt..



Vi er glade for lyset i Varnæs, hvilket også
betyder der kan spilles kampe på hverdags
aftener, når mørket kommer. Og diverse
træninger kan foregå i Varnæs..

Gymnastik:
I denne uge er de fleste hold haft sæsonstart. Der er
overvældende stor deltagelse på mange hold.
Det summer af liv i både skolen, børnehaven, Sundeved
Efterskole og Gråsten Landbrugsskole. Vi fra
gymnastikudvalget har fordelt kontaktperson-rollen på de
forskellige hold, og sørger for at være med ved holdenes
første træninger.
Vi kan igen konkludere, at vi rammer en bred målgruppe
og gymnaster fra et stort geografisk område.
De har alle 2 gratis prøvetræninger. Vi håber derfor at se
mange tilmeldinger over de næste 2 uger.
Powertumbling-holdene er nu sat, så de nu er klar til at
sætte fokus på rette træning frem mod diverse
konkurrencer. Første konkurrence er allerede den 7.10.
Powertumbling er delt op i 3 hold: Bobler, Talent, Elite.
Talentgruppen er så stor, at instruktørerne har delt dem op
i Talent og Talent+ for at få bedre mulighed for at
dygtiggøre den enkelte gymnast frem mod den rette
konkurrence-række.
Talent træner nu samme tid som Boblerne og Talent+
samme tid som Elite.
Det er de samme instruktører og deres hjælpere, som
fortsat træner alle hold.
Vi har i Gym.udvalget stort fokus på at aflaste
instruktørerne med alt det administrative vedr holdene.
Powertumbling har afholdt forældremøde i denne uge med
god opbakning. Endnu en forælder har tilmeldt sig
dommerkursus den 30.9, så det nu tyder på, at vi kan få
skabt et godt hold af egne dommere (og derved undgå at
skulle betale dyre penge i bøder for manglende dommere).
Det er vi rigtigt glade for!
Den 28.8 havde vi fælles opstartsmøde for alle vores
instruktører og hjælpeinstruktører.
Der var rigtigt god energi, de sidste detaljer blev planlagt,
der blev afstemt forventninger instruktørerne imellem og
ikke mindst hygget med gode boller fra Sundeved
Efterskoles køkken. Vi er glade for, at vi har hele 45
dygtige og engagerede instruktører og hjælpere.
Alt i alt tyder det på endnu en god gymnastiksæson.
Løb: Det er ikke så meget at berette fra løberne denne
gang. Vi er en MEGET LILLE flok der holder skruen i
vandet, og det er vist det... Vi har hjulpet til til DGI's
Friluftsfestival i weekenden og fået ros for den flotte rute,
vi kunne byde ind med til arrangementet. Der er
Gendarmløbet på søndag og Kliplevløbet venter forude.
Nye løbere er velkommen til at starte nu og ikke først til 1.
oktober, hvor vi har sæsonstart for vintersæsonen.
Håndbold: Der mødte 5 børn op ved første træning, ikke
helt nok – men vi holder det i gang indtil fodboldsæsonen
er slut (uge 44), og håber på der kommer flere.

21.10

9) Klubhus

Badminton og volley: Ungdomshold er startet, motion
starter i oktober. Badminton starter i næste uge.
Anders skifter tag i løbet af efteråret.

21.15

10) Hjemmesiden

Bodil sender rettelse vedr. Fitness til Danka.

21.20

11) Julearrangement

21.30

12) ”bladet”

Bodil kontakter de lokale foreninger, for at høre om de er
med igen. Bodil spørger Mette om indbydelse.
Arrangementet er meget en kopi af sidste år.
Bodil sender info vedr. juleafslutning og jubilæum.

21.40

13) Forespørgsel i forhold
til teltet – leje af det og
BBT.
14) evt.

21.50

BBT er pt. lidt underbemandet. Teltet skal alene bruges til
lokale formål. Evt. forespørgsel andre steder fra afvises.
Ingen punkter.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:
Punkter til
kommende møder:

11/10-17 – 13/11-17.
Julearrangement d. 1/12-17
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