Mandag d. 22/1-2018
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet)

Referat

Indkaldt af:

Bodil N. Wilhelmsen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Bodil N. Wilhelmsen

Deltagere:

VBIF

Bente Dall

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

Læs venligst:
Medbring venligst:
Afbud:
Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Punkt om BBT tilføjet som pkt. 12

BW

19.10

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

Godkendt.

BW

19.20

4) Julearrangemet

20.00

5) Økonomi

God aften – tidspunkt for powertumbling skal være mere
præcist, så de ikke bliver kolde. Næste år skal det
kommunikeres bedre ud, at børnene i springcentret er
forældrenes ansvar.
Regnskab skal godkendes på februarmødet.

KB

20.45

6) Bestyrelsens fremtid

Drøftelse af fremtiden.

ALLE

21.00

7) generalforsamling

21.20

8) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Bodil sørger for det praktiske med ordstyrer, referent og
forplejning. Bente indkalder til generalforsamlingen i
Gråsten Ugeavis senest 14. dage før.
Havkajak:
Vi har holdt forårs planlægnings møde.
Træning i Svømmehal starter slut januar og er et tilbud der
gentages fire gange inden foråret starter.
Vi har planlagt BDFL kom og prøv arrangementer på tre
forskellige strande/havne. Blans, Sønderstrand i åbenrå og
Varnæsvig.
Vi tilbyder nu joga som vintertræning for alle kajak roere,
fortrindsvis VBIF medlemmer, men vi vil anoncere hvis
holdet ikke bliver fuldtegnet.
Vores medlemmer bruger klubaften i vintermånederne til
svømning i Åbenrå svømmehal.
Vi sender medlemmer til bassin prøve så vi er uafhængige
af livredere ved træning med kajakker i hallerne.
Fodbold:
Vintertræningen kører rigtig fint. De hold der træner på
kunstgræs er meget glade for de muligheder det giver.
Vores de yngste i hallen på Sundeved og vores 3 hold i
Felsted kører også derud af. Forskellige hold er super gode
til at deltage i tunering og diverse stævner.
Flere af holdene starter op med træning 2 gange i ugen fra
1.feb. Og har ønsker om trænings kampe med " nabo"
klubberne.

Jeg har netop meldt både vores U13 og U15 drenge til en
TT- tunering udendørs på diverse kunstgræs baner i
landsdelen. Spændende nyt tiltag.
Talent træningen under Sønderjyske, er blevet splittet lidt
op. Så nu har de en afdelig i Aabenraa der hedder
udviklings delen og en afd. i Rødekro der hedder
Topcenter. Fra VBIF har vi både spillere i udviklings og
Topcenter afd. De synes vi er rigtig flot.. Og spillerne får
altid noget med fra sådan en oplevelse/ periode.. Så det er
bestemt positivt.
Vi er blevet kontaktet af Sønderjyske om VBIF U10/ U11
drenge vil være fodbold maskotter, til superliga kampen d.
11.2 kl 16.00. Det er der selvfølgelig takket " ja tak" til..
Der vil være mulighed for alle fra klubben at komme med
til kampen for en billet pris på 50 kr, så håber vi kan samle
en flok.. Det vil snarest bliver meldt ud på FB:
Nu til noget helt andet. Der har været spor af rotter/
mosegrise inde i klubhuset. Kommunen har været forbi for
at sætte et par fælder, og Anders/ Torkild ser til det.
Vi er pt ved at planlægge en foto dag i juni mdr. Hvor alle
hold vil få tilbuddet om portræt og holdfoto, mere om det
senere.
Lige ledes vil der blive afholdt en " bytte fodbold ting" dag ,
så har man aflagte støvler, tøj m.m. kan man komme ned
til klubhuset fredag d. 23.3 kl 17.00 og lave en god handel.
Det er et nyt tiltag, så spændende om der er opbakning til
det..
Gymnastik:
Det kører fint på alle hold. Flere børnehold har fået ny
gymnast efter jul.
Vores instruktører er ved at finjusterer
opvisningsprogrammer og lære de sidste tricks fra sig.
De gør det rigtigt godt. ! Vi har haft en enkelt
forældrehenvendelse, som gerne ville rose instruktørteamet på vores springmix. Det er selvfølgelig videregivet
til de rette. Det giver ekstra energi, når vores frivillige
arbejde værdsættes.
Gymnastikudvalget holdt møde i sidste uge. Vi kan allerede
mærke, at vi bliver glade for vores 8 kvinder store udvalg.
Der er hele tiden noget af lave/tage stilling til, og det
vidner heldigvis om høj aktivitet.
Det er rart med flere hænder, ører og øjne til de mange
gøremål.
Vi fik drøftet og evalueret bl.a. julearrangementet, hvor
der er kommet nogle forbedringsforslag frem.
Vi er nu i fuld sving med planlægning af
gymnastikopvisningen den 17.3.2018 på Sundeved
Efterskole.
Instruktører og voksenhjælpere er inviteret til møde den
23.1 hvor hovedoverskriften er planlægning af

opvisningen.
De tumblingansvarlige har haft nok at se til mht.
tøjbestilling, hvor der af flere omgange blev leveret tøj i
forkerte størrelser. Det er nu heldigvis på plads efter
længere dialog med firmaet.
Et enkelt gymnastikhold har haft en misforståelse i
kommunikationen med et firma, som leverer dragter. Der
er derfor ingen bestilling lavet, og er derfor nu i tidspres
for at nå det til opvisningerne.
Vi prøver derfor nu, om vores kontakt i Intersport kan
være os behjælpelige med en løsning.
I år er prisen på drager/tøj steget mere end forventet.
Derfor vil der næste år blive lagt et større beløb til
opvisningsdragter ind i kontingentet.
Powertumbling har igen været afsted til konkurrence
(power series 3) - denne gang i Svendborg.
Vi havde igen flere forældredommere i aktion. Tine var
med på "studietur" for at mærke stemningen, når vores
hold er i aktion. VBIF er meget synlig 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 flere medaljer. Vi sætter stor
pris på vore instruktørers indsats. Det er tydeligt til
konkurrencen, at de gør en kæmpe forskel, som ikke er en
selvfølge sammenlignet med andre foreninger.
Løb: Varnæsvig løbet arrangeres igen i år. Løbeafdelingen i
sin nuværende form foreslås nedlagt ved næste
generalforsamling, pga. manglende medlemmer.
Det skal forsøges at opretholde Varnæs Vig løbet – enten
med egne folk eller med folk udefra.
Badminton og volley: Det fungerer på holdene – Klavs
følger op på tilmelding til ungdomsvolley d. 5/2.
Håndbold: der er 8-10 børn, som er godt i gang.
21.30

9) Klubhus

21.35

10) ”bladet”

21.40

11) Mødedatoer 2018
12) BBT

21.50

13) evt.

Anne laver opgørelse over timer til næste møde. Der er
fanget en rotte/mosegris i klubhuset – der er ro igen.
Vi kan ikke nå indlæg om gymnastikopvisning. Næste
indlæg skal være om byfest.
Mødedatoer: 22.1.18, 19.2.18 og generalforsamling d.
20.3.18 kl. 19.00.
Bodil har haft møde med Lea og Allan. Teltet sættes op 5
gange i løbet af sommeren. Der skal flere folk til at hjælpe
med op og nedtagning. Der er lavet plan for 2018, med
hvor mange hjælpere der skal til ved hvert arrangement.
Chresten finder ud af hvor mange bænke der er og bestiller
materiale. Elin kontakter KIS og hører om de vil påtage sig
opgaven. Bodil laver opslag om hjælp til BBT. Klavs og
Chresten er tovholdere på ”bænke-prokejt”.
Årsberetninger senest 1. marts til Bodil. Bodil sørger for
det praktiske med ordstyrer, referant og forplejning. Bente
indkalder til generalforsamlingen i Gråsten Ugeavis senest
14. dage før.
Gymnastikafdelingen har sat gang i at få lavet små filmklip
fra de forskellige afdelinger, som kan vises til gymnastik
opvisning.

Byfestgruppen holder møde på torsdag hos Bodil.

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

19/2-2018

