mandag den 29. oktober
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Mødeindkaldelsen

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Belinda, Chresten Krogh, Mogens Jensen,
Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe,Johnny Kruse,
Henriette Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Computer
Afbud:
Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Åben for
tilføjelser
3) Gennemgang af
referatet
4) Byfesten,
Aktivigdagen,
Veterantræf &
Bovrup Ringridning

5) Det samlede
budget godkendes

5) Nyt fra
bestyrelsen
6) Nyt fra
udvalgene +
klubhuset

7) Julearrangement
8) Ny aftale med
Sportigan
9) LS Esbjerg

Bodil, Chresten og Sonny
Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Mogens foreslår at punkt 6 flyttes op. Kirsten vil gerne have drøftet
håndtering af frikontingenter.

Kirsten skal med hjælp fra Rikke finde ud af hvilket regnskabsprogram
vi skal bruge fremover.
Johnny stopper i festudvalget til næste generalforsamling. Belinda
overtager bestyrelsesposten og flere af de administrative opgaver.
Festudvalget vil gerne have lidt taletid ved juleafslutningen – for at
hverve nye hjælpere til byfesten. Henriette udtrykker sit mishag herved
– og lover at forsøge at finde to nye hjælpere inden 7. december.
Henriette undersøger hvem der er på valg til festudvalget ved næste
generalforsamling.
Marius, Henriette og Johnny holder møde om ringridning 2013. Belinda
påpeger at Aktivig-dag er flyttet for langt frem – det er for sent på året
til mange af idrætsforeningens aktiviteter og i år har det slidt meget på
teltet at stå i rusk og regn. Næste år ser det ud som om dagen falder
sammen med veterantræf. Henriette kontakter Lorens Peter.
Johnny arbejder med tanken om en open-air koncert i forbindelse med
byfesten – nok ikke allerede i 2013, men ud i fremtiden. Mogens
forventer at der i 2013 skal bruges ca. 20.000 til vedligeholdelse af telt.
Kirsten fremlægger udkast til samlet budget – enkelte punkter skal
korrigeres, og endeligt godkendes ved næste møde. Forslag om udlån af
klubhus mod dækning af udgifter.
Fra 2013 er der max beløb på alle frikontingenter på 500 kr. uanset om
de bliver brugt inden for egen sport. Henriette får opdateret
hjemmesiden.
Henriette orienterer om at Louise har valgt at gå ud af bestyrelsen. Kim
er tovholder på holdene indtil der findes en ny.
Havkajak – der søges Tryg-fonden om tilskud til sikkerhedsudstyr.
Gymnastik er i fuld gang.
Håndbold – godt i gang.
Fodbold – Sonny fraværende. Børnene er glade for spillersamarbejdet.
Løb – der løbes 2 gange om ugen. Vintersæsonen er startet – der startes
ud fra klubhuset. Dorte og Annette har været på kursus – god
inspiration. Dorte tager til landsstævne en enkelt dag og inviterer
medlemmerne. Plan om nytårsløb.
Volley – samme antal deltagere som sædvanligt. Ynglingehold startet op
med ca. 16 deltagere.
Badminton – 3 hold, ca. 35 børn og en del motionister.
Klubhus - der er kommet ønske om fast skabsplads i klubhuset til
festudvalget. Mogens undersøger priser og samarbejder med Sonny om
hvorvidt der er plads til skabe i ”inventar-budgettet”.
Arbejdsplan og rækkefølge fra tidligere år gennemgås – løb siger fra til
løb med fakler, ellers er alt som sædvanligt. Opfordring til at indstille
årets ildsjæl lægges ud på face-book. Henriette kontakter Bodil.
Henriette fremlagde aftale med Sportigan – godkendt. Der bestilles tøj
til håndbold og volley inden for en uge – Kim og Else Marie søger
sponsorater.
Henriette får Sportigan til at komme med forslag til VBIF t-shirt som kan
købes.
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10) Evt.

Intet.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Tirsdag den 20. november
kl.19.00 på Sundeved Efterskole
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