
 

Mødeindkaldelsen 

Tirsdag den 12. oktober 
Kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

 
 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Flemming Midtgaard, Torben Frederiksen, 
Mogens Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorthe Beck , 
Henriette Ebbesen, Johnny Kruse 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud: Mette Träger 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Godkendt uden bemærkninger.  

2) Nyt fra 
bestyrelsen 

Velkommen til de to nye i bestyrelsen, Flemming Midtgaard og Dorthe 
Beck samt Johnny Kruse, som bisidder for festudvalget.  
Kirsten orienterede kort om møde med Felsted´s fodboldafdeling og 
samarbejdet.  
Intet nyt fra sekretær. 
Henriette har deltaget i møde i løbeafdelingen, der er gang i den og 
mange gode ideer. Hun har ligeledes deltaget i møde med fodbold. Tak 
til Mogens for det store arbejde med tøjet – det har bare klappet. 

Alle i bestyrelsen 

3) Nyt fra 
udvalgene 

Gymnastik: sæson godt i gang. Skigymnastik og store piger må stoppe 
pga. manglende tilslutning. Zumba har været en kæmpesucces – der har 
været mellem 65 og 80 deltagere hver gang. Der arbejdes på at lave 

lignende arrangementer igen til januar.  
Fodbold: udendørssæson er stoppet – nok kun et enkelt eller 2 
indendørs hold. 
Håndbold: startet indendørs – kontingent sendes i år ud 2 gange årligt. 
Mogens sørger for billede af vores nye dragter på hjemmesiden. 
Festudvalg: Dorthe og Johnny har overtaget tjansen efter Mike og 
Margret. Derudover er der håb om flere nye medlemmer i festudvalget. 
Mike og Margret gør de ting færdige de er i gang med og sørger for 
aflevering til de nye. Der ledes efter en  
Badminton: der er ca. 45 børn til badminton – en kæmpesucces. Der er 
7 – 9 voksenspillere, også tilfredsstillende. Holdlister knap klar. 
Havkajak: sæson næsten slut. Der holdes møde i udvalget sidst i 
oktober. Punkt på dagsorden i udvalget er om havkajak skal forblive en 
gren i VBIF. Problem med bro – den skal tinglyses på skovens matrikel. 
Den tages op af vandet i løbet af kort tid.  
Volley: opstart i søndags. Der er i år folk både fra Gråsten og Rinkenæs.  
 

 

4) Indvielse af 
klubhuset 

Forslag: Mandag den 25. oktober kl.17.00. Festudvalget sørger for øl, 
vand og pølser. Ingolf skal fortælle kort om arbejdet med huset. 
Invitationen sendes ud til håndværkere m.v.  Henriette og Else Marie 
sørger for at lave invitation. Mogens laver liste til Henriette om hvem der 
skal inviteres. Bodil og Else Marie sørger for belysning og oppyntning. 
Else Marie og Henriette sørger for annoncering.  
Klubhuset er næsten færdigt, smed kommer i denne uge. Rengøring 
bestilt til uge 42. Flemming sørger for at tømme bolde mv. i klubhuset. 
Mogens fremlagde plan for fremtidig renovering af klubhuset. Der skal 
være rygeforbud i klubhuset – der skal sættes skilte op dernede, det 
sørger Mogens for.  
Punkt til næste møde – er ordensregler i klubhus, Mogens laver forslag.  

Mogens & 
Henriette 

5) Beklædning  Alle har fået deres dragter. Festudvalget har valgt også at få dragter 

som bestyrelsen – Mogens og Dorthe sørger for bestilling. 

Mogens  

6) Festudvalget og 
fodboldudvalget 

Johnny orienterede om planer for investeringer til gulv og bar. Der er 
kommet ny pris på gulv – ca. 80.000. Johnny og Kirsten snakker 
økonomi – til næste møde skal der fremlægges regnskab fra 
festudvalget.  Johnny tager fat i Margret og rykker for regnskab. Hele 
kasse- / bankbeholdningen overføres til VBIF.  

 



 
 

7) Juleafslutningen Juleafslutning den 10. december for alle afdelinger, brandværn og 
husmoderforening vil gerne deltage igen i år. Henriette gennemgår 
programmet og planlægning fra sidste år  - sendes ud pr. mail. Deadline 
1. december for indstilling til årets ildsjæl. Bodil sender indbydelse ud 
pr. mail til gennemgang.  

Henriette, Bodil 

8) Eventuelt Henriette og Else Marie laver liste med forslag til ”gave-satser”.   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Onsdag den 10. november 

 
 
 

Kirsten Billund   Henriette Ebbesen  Flemming Midtgaard 
 
 
 

Torben Frederiksen   Mogens Jensen   Bodil Wilhelmsen 
 
 
 

Kim Hamann   Klavs Albertsen   
 
 
 

Dorthe Beck    Else Marie Jensen   
 


