Mandag den 9. november
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, Margreth Friis, Peder Schurizek, Glenn
Johansen, Torben Frederiksen, Inge Hansen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann,
Klavs Albertsen, Bo Andersen,Henriette Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Husk computer
Afbud:
Dagsorden:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsorden
2) Nyt fra
bestyrelsen
3) Nyt fra
udvalgene

4)Julearrangement
den 4. december

5) Budget 2010

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Ekstra punk om frikontingent
Intet nyt fra næstformand.
Else Marie får mange børneattester retur lige nu.
Intet nyt fra kasserer
Badminton: Sæson kun lige startet – 17 børn. Kniber lidt med voksendeltagelse – kun 4 indtil videre. Volleyball – ca. 20 deltagere. Holdlister
er klar 1. December. Der skal reklameres for voksen-badminton.
Fodbold: Samarbejde med Felsted om senior-hold. 10 børn på U-11.
Old-boys holder pause. Glenn forsøger at få fat i Karsten Schmidt
omkring holdliste. Samarbejdet i fodboldafdelingen skal styrkes – det
fungerer ikke altid med møder. Henriette prøver at komme med gode
råd om strukturering af afdelingen. Fodbold skal til bestyrelsen lave en
liste med fordeling af arbejdsopgaver – børneattester, budget, holdlister
osv. Der laves startpakke til nye trænere. Planer om kursus til næste år.
Håndbold: håndbold har fået nyt spillersæt fra tre sponsorer –
Sportigan, Kalvø Badehotel og Superdæk. Der er også sponsoreret
dragter til trænere – Velkær Murer og Frost Traktor.
Gymnastik: der er rigtig mange gymnaster. Det kører godt på alle hold.
Kajak: der er holdt afslutningsfest for dette år. Carsten har søgt penge
til en flydebro. Planer om ud over DGI også at melde sig ind i Dansk
Kano og Kajak forbund.
Løb: der er startet op med et gå-hold også. Der løbes nu også lørdag
formiddag.
Festudvalg: Helen har været i gang med at samle revyhold. Ellers intet
nyt.
Tøj til løb – skal findes via sponsorer
Bestyrelsen mødes klokken 17.30 – Else Marie laver billetter – Henriette
har lavet program som er gennemgået. Forslag om kåring af årets
ildsjæl Varnæs-Bovrup. Deadline for forslag 1. December – sendes til
Henriette.
Else Marie, Kim, Henriette og Kirsten udvælger ildsjælen. Indbydelse
hænges op i børnehave, skole og købmand. Gode ideer efterlyses til lidt
ekstra underholdning.
Budgetpunkt udskydes til næste gang.

Alle i bestyrelsen
Klavs

Glenn

Alle
Bodil

6)Frikontingenter

Fremover sendes gymnastikkontingenter ikke ud, men afleveres til Bodil.
Hun vil så frasortere dem der skal have frikontingent.

7) eventuelt

Henriette kontakter kommunen vedr. opkridtning. Forslag mailes til fodbold
Der gives tilskud til skoler på kr. 250,00. Juleafslutninger udover den
fælles, afregnes økonomisk af de enkelte afdelinger. Peter mener at vores
hjemmeside bør være mere synlig. Vi diskuterer forskellige måder hvorpå vi
får nævnt VBIF.dk flere gange. Torben giver flødeboller til næste møde

Praktiske forhold:
Næste møde:
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