
Mødeindkaldelsen 
Tirsdag den 18. august 

Kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kim Hamann, Kirsten Billund, Else Marie Jensen,  Torben Frederiksen,  Bodil 
Wilhelmsen, Henriette Ebbesen, Klavs Albertsen, Mette Lund 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Husk computer 
 

 

Afbud:  

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

Velkomst! Velkommen til Kim Hamann – ny næstformand og Mette Lund - ny 
repræsentant for løb 

 

1)  Godkendelse af     
dagsorden    

Nyt punkt om budgetgodkendelse  

2) Nyt fra 
bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
2a) budget 
 
 

Else Marie er i gang med diverse ansøgninger til arrangement ved HG 
Auto.  
Henriette læser brev op fra Rikke vedr. hjemmesiden.  Det er vigtigt at 
hver afdeling sørger for at give besked om opdateringer og hvad man 
ellers vil have med. Der kan også lægges billeder ind. Alt mailes til 
Rikke.  
Der er et par hængepartier fra fodbold-afdelingen. Bodil tager en snak 
med fodboldudvalget.   
 
Klavs gennemgår budget for badminton / volleyball. Budget godkendt. 
Håndboldbudget godkendt. Foreningens samlede budget gennemgået og 
godkendt 

 

3) Nyt fra                
udvalgene 

Gymnastik: Alle hold på plads med instruktører og hjælpere. Der er 32 
instruktører i alt. Bodil sørger for børneattester til alle over 15. Der er 
opstartsmøde d. 24. August. 
Fodbold: ingen bemærkninger 
Håndbold: træning starter i dag – alt på plads med trænere 
Badminton / volleyball: der sættes træningstider  på hjemmesiden 
Løb: Mette udfylder børneattester for løbeudvalg. Der er god gang i løb 
– der starter nyt hold op for nybegyndere, med løb/gang. Efterspørgsel 
efter gå-hold. Informationer lægges på hjemmeside. 
Havkajak: er I ude og sejle  

 
 

Bodil 
 
Mette 
 
 
Klavs 
 
 
Mette 
Torben 

4)  
Julearrangement 
den 4. december 

Henriette har lavet forslag til julearrangement. De enkelte udvalg skal 
hjem og ”sælge ideen” . Henriette kontakter Helen for at få styr på 
hvilke andre lokale foreninger der måske kan være interesserede. 
Henriette tager kontakt til Inge, husmoderforeningen og begge 
brandværn. Bodil tager kontakt til jagthorn – Kirsten spørger præsten 
om Lucia-optog. Kim spørger ”Den Gyldne Løve”. Økonomien i 
arrangementet afholdes af VBIF – andre foreninger kan være med og 
vise flag.    
Aftaler skal være på plads til næste bestyrelsesmøde 
Henriette laver udkast til indbydelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
Henriette 

5)  Volleyball som 
nyt tiltag 

Starter midt i september på Sundeved Efterskole  

6) Eventuelt: Næste møde flyttet til mandag d. 28. September.  

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 

 

 

Næste møde: 
 

Den 28. september 

 
 
 


