
 
 
 

Mødeindkaldelse 
 tirsdag den 26. april 2016 

kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 
Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten 

Mødetype: 
 

Ekstraordinær 
generalforsamling og 
bestyrelsesmøde 

Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 
Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Lisbet Baad Pedersen, Anne Mathiesen, Klavs Albertsen, Dorte 
Aarøe, Elin Moldt, Bente Dall, Bodil Wilhelmsen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Kirsten Billund/computer 
 

 

Afbud:  Chresten Krogh, Carsten Jørgensen 
 
Dagsorden: 
  Ekstraordinær generalforsamling  

 1)Valg af dirigent Helen Schauer valgt til dirigent 
 

 

 2)Valg af formand Bodil Wilhelmsen  

 3)Evt. Henriette takker af – Kirsten siger et par ord og 
overrækker en lille gave 

 

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.15 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Bodil har et par tilføjelser  

19.20 2) Åben for tilføjelser Møderække – Bodil har aftalt med Henriette, at vi fortsat 
kan afholde møder på efterskolen. 
Aktivigdag – Bodil og Anna aftaler nærmere om hvem der 
deltager i møder. Kirsten sender indkaldelse til Bodil og 
Anna. 

 

19.25 3) Gennemgang af referatet Bente Dall skriver til Mike omkring faktura på telt. Bodil 
læser gamle referater vedr. udleje af klubhus. 

Bodil 
Bente 

19.30 4) Visioner for den 
kommende sæson 

Gymnastik har møde i det nye udvalg 9. maj og har først 
nyt derefter.  
Klavs tager fat i et par unge mennesker, som kan være 
gode bud på trænere til de unge. 
Elin arbejder på at få sendt fodboldtrænere på kursus. 
Løbeafdelingen skal godt i gang med den nye struktur. 
Bodil´s vision er at hjemmesiden skal være opdateret. 
  

 

20.00 5) Økonomi Intet nyt. Kirsten  

20.10 6) Klubhuset 
 

Taget skal tjæres i år – en udgift på ca. 2.000. Udgift hertil 
godkendt sidste år. Anders sørger for det praktiske. Der 
anskaffes container til dåser.  

Anders & 
Vagn 

20.20 7) Nyt fra byfesten Største udfordring lige nu er vejret. Der er rigtig god 
stemning i gruppen. Bodfordeling er på plads. Der er i 
stedet for tak-for-hjælpen-kort lavet aktivitetskort, således 
at dem som er dagsansvarlige plus pladsfolk over 4 timer 
får fri forplejning mens de er der. Ølkort er kun gyldige 
med stempel og underskrift. På den måde er der styr på 
hvor mange der er i omløb. Der skal lyde en opfordring til 
at deltage i sportsgudstjenesten – Elin sender opfordringen 
videre til fodboldtrænerne. Der er evalueringsmøde d. 18. 
maj klokken 19.30 i klubhuset. 

Bente 

20.30 8) Nyt fra udvalgene Løb er godt i gang efter de kører i ny struktur.  
Fodbold har lidt en udfordring med trænere til BK2012 U17 
holdet – de nuværende trænere har valgt at stoppe uden 
varsel. 9 damer hyggede sig med første træning i tirsdags. 
Gymnastik kører med 2 sommerhold. – et rytmehold og et 
powertumblinghold.  

 



Badminton og volley holder pause.   

20.50 9) Nyt fra bestyrelsen 
 

Bodil opfordrer til at vi søger haltider til næste sæson 
allerede nu, så Henriette kan det lagt ind i kalenderen på 
skolen.  
Debat om hvorvidt tilskud til gymnastik og fodboldskoler 
skal gives til andet end DGI – enighed om at støtte bredt 
og at formålet med støtte er at børnene er aktive. Der 
gives således også tilskud til camps udenfor DGI-regi.  

 

21.00 10) kaffepause   

21.10 11) Hjemmesiden Kirsten sender kontaktoplysninger på Danka til Bodil, som 
så tager kontakt til hende.  

 

21.15 12) Bladet Vigga tager kontakt til Ove og Ingolf, som har været 
togholdere på lysanlæget.  

 

21.30 13) Evt. Bodil laver årshjul og indkalder til møder resten af året.  
Kirsten sender referat til Bodil som sender videre til resten 
af bestyrelsen og til Danka/Kristian til hjemmesiden. 

 

    
 
 
Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Tirsdag d. 31.05.2016.  

 


