Mandag d. 13/11-2017
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet)

Mødeindkaldelse

Indkaldt af:

Bodil N. Wilhelmsen

Referat af:

Bente Dall

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Danka

Ordstyrer:

Bodil N. Wilhelmsen

Deltagere:

VBIF

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Elin Moldt,
Bente Dall, Tine Holm, Chresten Krogh, Bodil N. Wilhelmsen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Afbud:

Chresten Krogh , Anna L. Pedersen

Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

Eventuelle oplæg:
Dagsorden er godkendt.

19.10

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

19.20

4) gennemgang af
hjemmesiden med Danka

20.00

5) Økonomi

20.45

6) 40 års jubilæum

21.00

7) Julearrangement

Kirsten har undersøgt mulighed for at betale med
mobilepay på convensus. Der skal være tilknyttet et kort til
. Derfor er vi nødt til at fortsætte som hidtil.
Kig hjemmesiden efter i sømmene – især din egen afdeling
– så redigerer vi den.
Danka er med til mødet og tilføjer rettelser på
hjemmesiden ,så den er updateret.
Gennemgang af regnskab på skærmen. Kirsten gennemgår
konti . Det ser godt ud.
Vigtigt at aflevere boner fra Finn købmand til Kirsten . Det
er et stort detektivarbejde at finde ud af hvor bonerne
stammer fra. Tag evt et foto og send til Kirsten .
Evaluering – takkeannonce?
Bodil sætter takkeannonce på FB.
Super hyggelig dag, mange roser udefra, god
vekselvirkning af aktiviteter hele dagen.
Drøftelse af forslag til hvad gavebeløbet kan bruges til.
Forslag : foreningen køber en soft ice maskine eller
slushice maskine og bruger til lejligheder og låner ud til
medlemmer.
At der sættes udendørs fittnesmaskiner op på
sportspladsen i Varnæs.
Bodil sætter på FB om medlemmerne har forslag.
Gennemgang af opgaver ud fra drejebogen.
VBIF sælger sodavand hældt op i bægere.
Tine spørger om Anni vil styre musik og lys når julemanden
kommer.
Dorthe sørger for frugt og anretning.

21.20

8) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Ansvarlig:
BW

Ingen tilføjelser

Nyt fra fodbold:



Vintersæsonen er nu igang. Der trænes
både i Felsted hallen, hallen på
Sundeved og kunstgræsbanen.. Ialt 6
hold spiller her i vinter sæsonen..

 Enkelte hold spiller i tunering, andre vil
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deltage i stævner. Og nogle vil bare holde
formen og det sociale ved lige .
Der er blevet stillet boldvogne over på
Sundeved , så der er hvad der skal bruges
på kunstgræsbanen.
Vores klubtur til superliga kamp d. 13.10 i
Haderslev, var meget vellykket.. 107 deltog,
alle børn fik popcorn i halvlegen,
sponsoreret af FÆL.
Er ved at følge op på kontingent betaling, så
det forhåbentlig snart er styr på det.
Vores super gode samarbejde med kommunen
forsætter, vi er blevet tilbudt nyt 11 mands
mål i Varnæs og fået diverse nye net
leveret til foråret.
Vi har søgt om at blive " Årets fodbold klub
2017", har endnu ikke hørt noget..
Det var vist alt fra os denne gang..

Hilsen Elin
Hej
Lidt info fra Gymnastik siden sidst:
Ingen yderligere kommentarer til holdene generelt.
Gymnastikudvalget holdt møde i sidste uge, og generelt går
det rigtigt godt.
Vi fik drøftet og evalueret sæsonstarten, og vi forsætter nu så
småt med planlægning af gymnastikopvisningen den
17.3.2018.
For at kunne dygtiggøre vores instruktører er der mulighed for
vejledning fra en af DGI Aabenraa Egnen udpeget kompetent
instruktør/tidligere instruktør. Da korpset lige pt ikke er stort,
er det ikke alle hold, som kan få tildelt en vejleder. Derfor
arbejder vi på, hvordan vi i VBIF kan sikre vores instruktører
fortsat sparring/læring udover de kurser, de deltager på. Vi
har i udvalget et stort personligt netværk, som vi vil prøve at
gøre brug af, så flest mulig hold får muligheden.
Powertumbling har igen været afsted til konkurrence (power
series 2) - denne gang i Holstebro med 48 tumblere fra VBIF.
Vi havde igen flere forældredommere i aktion. De gør det
rigtigt godt, og der er meget behov for dem, når vi stiller med
så mange gymnaster. (der er krav til at stille med et antal
dommere pr. gymnast for at undgå at skulle betale bøder)
VBIF får ros for at være synlige i deres sponsortrøjer, når
forældrene sidder i samlet flok på tribunerne og hepper på
hver og en gymnast. Der er et stort sammenhold. De kom igen
glade hjem med 7 medaljer.
Tumblerne Jonathan Bonnichsen og Mathias Warming er lige

nu til VW i Bulgarien. Det samme er vores instruktør Kristian
Franker som assisterende landstræner. De er topforberedte,
og vi hepper på dem.
Vi har opnormeret gymnastikudvalget med Lone Damm
Petersen. Hun har 2 piger på tumbling og netop uddannet
dommer. Hun bliver i fast team med Mia Bonnichsen som
ansvarlige for Powertumbling.
Derudover har Trine Paulsen fået et ben inde i
gymnastikudvalget, som ekstra hånd til noget af det
administrative og "gå til hånde"- opgaver. Vi er nu 8 i
udvalget, som er klar til at tage fat.
Mia og Lone er klar til kampen ift indflydelse i GymDanmark.
VBIF er ved at være en stor forening, og vi kan og vil gerne
gøre vores indflydelse gældende. Det vedrører sig både
powertumbling-uddannelsen, nyt konkurrence-reglement og
ikke mindst uddannelse af dommere. Derfor har de også
været en tur i Brøndby til repræsentantskabsmøde.
Der er netop bestilt hummel langærmet trøjer med tryk til alle
instruktører og udvalgsmedlemmer. Det bliver årets julegave.
Vi arbejder på en aktivitet til næste sæson for at styrke
sammenholdet blandt hhv. instruktørerne og
hjælpeinstruktørerne, og samtidig give dem en større
tilknytning til VBIF.
Vi ses på mandag
/ Tine

Hej
Vores løbeafdeling er absolut for nedadgående... Pt er
der kun tre, der kommer til træning... Jeg er skadet og
Lene er kanp klar endnu. Der har ikke været en
"tovholder" her efter sommerferien. Vi hører af og til
fra tidligere aktive løbere, at de kommer - men det gør
de så ikke... Det er sådan situationen er lige nu.
Mvh Dorte
Volley : Der er ca 15 deltagere på både
ungdomsvolley og søndagsholdet.
Der er god gang i badminton. Begge afd. skal mindes
om at betale kontigent.
Håndbold : Forespørgsel ang. deltagelse i stævner:
Bodil har kntakt til trænerne ang. træningsstævner og
undersøger videre.
21.30

9) Klubhus

21.35

10) ”bladet”

21.40

11) Mødedatoer 2018

Elin kontakter Anders om at sætte varme på i
omklædningsrum for at forebygge mug.
Bente har skrevet lidt om 40 års jubilæum og Tonni Museth
sætter fotos i fra dagen.
Mødedatoer : 22.1.18, 19.2. 18 og generalforsamling d.
20.3. 18 kl . 19

21.50

12) evt.

Intet.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:
Punkter til
kommende møder:

Julearrangement d. 1/12-17

