Referat

Tirsdag den 20. august
2015
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Indkaldt af: Henriette Ebbesen

Referat af: Bodil Wilhelmsen

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Observatører:

VBIF

Ordstyrer: Henriette Ebbesen

Deltagere: Kirsten Billund, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs
Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, Elin Moldt, Henriette
Ebbesen
Læs venligst:
Medbring venligst:
Bodil/computer
Afbud: Chresten Krogh, Bente Dall

Dagsorden:
Tid:

Emne:

Eventuelle oplæg:

19.05
19.10

1) Godkendelse af dagsorden
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referat

19.20

4) Aktivvigdagen

Ok
Gymnastikafd. spørger i forhold til:
Sponsorater:
Ingen øl/alkohol eller lign.
”voksen”reklamer i forbindelse med
børn.
Vedr. ansøgning til fonde: Skal forbi
det enkelte udvalg og godkendes inden
det sendes ind.
Hængepartier:
Mailadresserne mangler stadig at blive
rettet til – Henriette kontakter Carsten
Anderson for at få assistance.
Mødet med løbeafd. endte ud med at
afdelingen fortsætter og sætter nye
tiltag i gang.
Opfølgning på selve dagen
Volley: Klavs sørger for net – Henriette
informerer spillerne.
Havkajak: vi regner med, de har styr
på det.
Folderen om alle vbif’s afdelinger rettes
til, så den er klar til Aktivvigdagen.
De enkelte afd. må meget gerne lave
opslag til ophængning, så vi kan

Ansvarlig:

HE

HE

19.40

5) Økonomi

20.00

6) Klubhuset

20.10

7) Festudvalget, byfest 2016
og byfestteltet

reklamere for vores afdeling.
I forhold til telt: Kim undersøger, om
Panthers telt, som kan stilles op til
aktivigdagen er godkendt til formålet.
Borde og bænke leveres af BBT.
Festudvalget sørger for lidt øl/vandsalg (som står i mål med indtægten).
Budgetter fra de enkelte afdelinger
afleveres til Kirsten senest d. 5/92015.
Lys ved trappen fra klubhuset ned mod
sportspladsen mangler endnu.
Henriette har givet en fuldmagt til
lysmast-udvalget – der er fra næste
uge nabohøring 14 dage frem og
herefter har kommunen lovet at
arbejde hurtigt med godkendelsen. Når
godkendelsen er i hus – er alt materiel
og arbejdsfolk klar til at gå i gang med
arbejdet.
Børneudvalget ønsker sig et telt, som
er samme str. som vi pt. har som
indgang til selve byfestteltet. Det nye
telt skal kunne kobles på, på samme
måde, som indgangen er nu.
Festudvalget undersøger, hvad det vil
koste i indkøb og hvad evt. tilladelser
vil koste. Bestyrelsen beslutter at
pengene fra optimistjolle-klubben
bruges til indkøb af det nye børnetelt.
Byfestteltet udlånes/udlejes IKKE til
private fester eller loppemarkeder.
Teltet udlejes/udlånes gerne til
foreningsarrangementer/byfester med
lejeindtægt/andre modydelser til VBIF.
Hvis teltet skal bruges af andre end
VBIF, skal det godkendes af VBIF’s
bestyrelse (formålet og lejeaftalen).
Er det ud over vores faste aftaler skal
BBT høres om tid til opsætning.
Byfesten 2015 er endnu ikke helt
færdig afregnet – overskuddet tegner
ikke så stort.
Nogle af grundene kan være:
•   Ikke så mange i teltet fredag
aften
•   For stort indkøb af slik
•   For få øl solgt
•   Dårligt vejr
Byfest 2016:
Else Marie, Belinda og Line stopper

KB

AJ & VJ

CJ

20.20

8) Nyt fra udvalgene

med byfesten 2015.
Dermed står der et resterende
festudvalg med kun tre medlemmer –
de kan ikke at løfte byfestopgaven
selv!
Festudvalget ønsker at der skal være 8
medlemmer, så der er medlemmer nok
til at løfte opgaven.
Vi drøfter, hvordan vi kan få nye folk
med i festudvalget. Bestyrelsen vil
gerne være behjælpelige med at
”prikke” nye folk – der mangler bl.a.
folk til at tage sig af økonomi, referat
og pr.
Der var i år nogle unge mennesker,
som hjalp til med de praktiske opgaver
under selve byfesten. Hvis det koncept
kan fortsættes og videreudvikles
hjælper det festudvalget meget.
Løb:
Der er husstandsomdelt flyers. Der har
været sæsonstart og der er mødt
mange nye op. Der er positiv energi.
Gymnastik:
Alle hold på plads – powertumblerne er
gået i gang.
Volley:
Ungdomsholdet går i gang i uge 35 –
”de gamle”/søndagsholdet starter op
4/10.
Badminton:
U9-U11: torsdag kl. 17.15-18.15
U13+: torsdag kl. 18.15-19.15
Træner er Lars Lohmann fra sidste år.
De voksne/motion får træningstid
tirsdag kl. 18.30-19.30.
Fodbold:
Pigehold U16 er nedlagt efter
sommerferien. Nogle af pigerne er
taget på efterskole.
BK2012 U16 er nedlagt pga. af
efterskoleophold. Enkelte spillere er
taget til Bov if og et par spiller med på
vores U17 hold.
Fire indendørshold er klar til opstart i
Felstedhallen.
Inspirationsdag for trænerne afholdes i
september.
Der arbejdes med at få
omklædningsfaciliteterne i orden ved
banen i Bovrup, så der kan spilles med
11 mandshold igen.
Der afsættes 20.- pr. medlem til
afslutninger i fodboldafd.
Havkajak: intet nyt er godt nyt.

20.40
20.45
21.35

9) Nyt fra bestyrelsen
10) Kaffepause
11) Hjemmesiden

21.40

12) Bladet

21.45

13) evt.

Intet nyt
Er alt ved at være klar til
vintersæsonen?
Alle afdelinger skal opdateres i
conventus, så de automatisk er med på
hjemmesiden.
Der er stadig nogle steder, hvor
teksten er på latin.
Ønsker/Ideer: Juleafslutningen d. 4/122015 og løbeafdelingen er emner til
næste nummer.
Ved afbud, kunne det være godt for
både udvalget og bestyrelsen, at sende
en stedfortræder eller hvis det ikke kan
lade sig gøre, at sende lidt på skrift fra
udvalget til bestyrelsen.

HE

HE

