mandag den 18. januar 2016
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Referat

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Indkaldt:

VBIF

Bodil Wilhelmsen

Kirsten Billund, Chresten Krogh, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs
Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, Elin Moldt, Bente Dall, Henriette
Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Bodil eller
Kirsten/computer
Afbud: Kirsten, Chresten
Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

1) Godkendelse af
dagsordenen

19.10

2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

19.20

4) Opfølgning på betaling

19.40

5) Økonomi

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Vi tilføjer to Punkter:
Et punkt fra BBT
Et pkt. om et sæt vbif-tøj(sponsor fra Sportigan
Rødekro)
Hængepartier:
Henriette har fulgt op på ændringer på sekretærnavnet
på hjemmesiden.
Åben hal: nyt hold af voksne er ved at blive sat
sammen.
Underskrive referatet fra sidste gang.
Får vi fulgt op i udvalgene?
Alle afdelinger er med.
Ved næste møde skal regnskab 2015 godkendes – hvis
der er nogle hængepartier skal de fremsendes snarest.
Der følges op i de enkelte afdelinger.

Henriette

Henriette

Lysanlæg: Betaling skal foregå i 2016. Elin undersøger
nærmere omkring økonomien til næste møde.
Gymnastik: powertumblerne betaler i 2 rater og derfor
giver det et underskud i år 2015. Inden næste sæson
skal powertumblernes kontingent gennemgås nøje, så
der med sikkerhed er dækning for alle udgifter og
samtidig er et lille overskud, således, at der kan spares
op til nye redskaber.
Mht. tagreperation på klubhuset, så afventer vi en
melding fra Anders i forhold til hvorvidt der skal laves
noget i år.
20.00

6) kaffepause

20.15

7) Festudvalget/byfesten

BBT: Har fremsendt et forslag til budget til forplejning,
når de tager telt op og ned. Bestyrelsen har sagt ok til
det økonomiske – BBT sørger selv for det praktiske.
Bilag skal som altid sendes til kasserer. Bilag om
aftalen vedlægges dette referat. Det samme bliver
gældende for REVY-holdet.
Næste møde i planlægningsudvalget er d. 3/2 i
klubhuset. Dagsorden er sendt ud. Bente ser positivt på
det videre forløb og vi glæder os til en byfest i ”nye
klæder”.
Festudvalget – Carsten, Ulla og Erhard - er suppleret

Carsten/Bente

med Bente som tovholder. Line, Else-Marie og Belinda
er gået ud af udvalget.
Henriette undersøger, hvad festudvalgets rolle er i
forhold til Bovrup Ringridning.
Panthers har overtaget opgaverne v. Aktivvig-dag.
Bente undersøger, hvem af de nye medlemmer af ad
hoc udvalgene, der vil vælges ind i festudvalget ved
generalforsamlingen. Således at vedtægterne følges.
20.30

8) Nyt fra udvalgene

Løb:
Gåholdet fungerer super godt.
På trods af det store arbejde afdelingen gjorde for at
skaffe nye medlemmer er der kun kommet én ny løber
til.
Flemming stopper som træner – Anette overvejer
hendes situation, da hun pt. er skadet – Dorthe
overvejer om der skal nye kræfter til i løbeafd. For at
afd. skal fortsætte.
Bestyrelsen brainstormer og kaster flere ideer op i
luften. Dorthe går tilbage til løbeudvalget og snakker
med dem igen.
Badminton:
De unge træner på fuld knald – de gamle kan nu
næsten fylde hallenJ
Gymnastik:
Gymnastikopvisning lørdag d. 5/3 på Sundeved
Efterskole.
Bodil meddeler, at hun trækker sig som
formand/udvalgsmedlem til generalforsamlingen. Lisbet
og Anne Marie fortsætter i udvalget, men der arbejdes
på at finde et nyt medlem til udvalget.
Fodbold:
Forældremøde afholdt omkring BK2012 årgang U13 og
U14.
Hærværk på sportspladsen i Varnæs i efteråret er meldt
til politiet med erstatningskrav. Vi har ikke hørt mere til
det.
Der har været mange indendørs stævner for børnene
hen over vinteren.
Der er oprettet et pigehold i samarbejde med FIF.
Volley:
Søndagsholdet har været til stævne.
Kajak:
Chresten arbejder i af forbedre Toiletforhold v. stranden
for alle brugere af stranden. Bestyrelsen bakker op!

20.45

9) Nyt fra bestyrelsen

21.00

6) Klubhuset

21.10

11) Hjemmesiden

21.20

12) Bladet

21.30

13) Evt.

Bente spørger ind til, om der er styr på alle
børneattester. Alle afdelinger melder ind.
Else Marie og Vagn maler baderummene inden
udendørssæsonen starter op.
Kirsten har muligvis fundet en afløser for Kristian –
bestyrelsen siger ja tak.
Opslag om opvisningen.
Vbif sponsortøj ved sportigan Rødekro – hvem skal
have dette års sæt spillertøj? Vi finder til næste møde
ud af, hvilken afdeling, der mangler.

Henriette
Henriette

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Tirsdag den 23. februar kl.19.00 Årsberetninger!

Bestyrelsens underskrifter den _________________________

___________________________________________________________________________________
Formand/Henriette Ebbesen
Næstformand/Kim Hamann
Kasserer/Kirsten Billund

____________________________________________________________________________________
Sekretær/Bente Dall
Fodbold/Elin Moldt
Kajak/Chresten Krogh

____________________________________________________________________________________
Badminton,volley/Klavs Albertsen
Gymnastik/Bodil Wilhelmsen
Løb/Dorte Aarøe

____________________________________________________________________________________
Fest/Carsten Jørgensen

