Onsdag d. 15/8-2018
kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet)

Indkaldelse

Indkaldt af:

Karsten J. Schmidt

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

VBIF

Bente/Kirsten

Ordstyrer:

Deltagere:

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Chresten Krogh,
Elin Moldt, Morten Lorenzen, Bente Dall, Karsten J. Schmidt

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

Referat:

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

Dagsorden godkendt

3) Gennemgang af referatet

Referat godkendt og underskrevet.

4) Persondataforordning

Skriv til hjemmeside udfyldt i fællesskab. Kirsten sender til
Danka, som lægger ud på hjemmesiden. Chresten
undersøger mail fra Anni vedr. tilladelse til brug af billeder
m.v.
Havkajak : Med en god indsats er vi gået fra ca 35
medlemmer til ca 60 pt.
Der er gennemført begynderhold i samlet forløb i en
weekend, samt opfølgningskurser for nye og eksisterende
medlemmer.
Vi har undervist en ny klub i landsdelen, og fået et pænt
overskud til klubben herfra.
Sidste nye er 60+ indsats. Der har været afholdt kom og
prøv aktivitet, og efterfølgende oprettet mandags hold om
formiddagen, med hjælp fra e
Instruktør Anders og Visionen BDFL kano/kajak.

5) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Ansvarlig:

Ingen tilføjelser

Ansøgning fra Fællespulje DGI DIF fra håndbold, her vil
havkajak gerne være med og doble op på
ansøgningsbeløbet. DVS vi vil søge om 25000 kr målrettet
60+
Indsatsen der er ny opstartet i afdelingen. Hvis VBIF laver
en samlet ansøgning fra to afdelinger står vi os stærkt
tænker jeg, og man kan kun søge en gang.
Hvert udvalg sender info på mail til hele bestyrelsen inden
mødet, så punktet er til at løfte evt.
udfordringer/problemstillinger.

Gymnastik: Vi er TOPklar til næste sæson med 48
instruktører og 20 hold, heraf 4 Powertumbling.
Powertumbling starter uge 34. De fleste andre hold følger i
uge 36 og enkelte lidt senere.

Fodbold: Alle hold starter op i denne uge, efter en

Bente /
Morten

velfortjent ferie. Nogle hold har allerede trænet i flere
uger. Og de første kampe spilles også i denne uge, så der
er fuld fart på. Vi må jo sige sommer vejret har været hård
for vores baner, men heldigvis bliver græsset grønt igen
Efteråret er også typisk stævne sæson, så mange af vores
hold vil deltage i diverse stævner de næste måneder,
foruden tuneringen
DBU nye fodbold pas blev lanceret her i sommer, og rigtig
mange af vores VBIF spillere var hurtige til at få det
aktiveret. Fremadrettet kræver det et aktiveret fodbold pas
for at kunne komme på hold kortet ved kampe.Alt dette er
en del af den nye persondataforordning.
Vi har indgået et holdsamarbejde med BNS omkring vores
U 16 drenge. Der er en del fra holdet der er taget på
efterskole, så der måtte tænkes nyt. Drengene var friske
på at prøve nyt, og det går bare rigtig fint. Endnu et bevis
på at med positiv tilgang til tingene kan meget lykkes. Stor
ros til BNS for deres store åbenhed.
Jeppe Johansen idemanden bag " søndags fodbolden,
havde arrangeret en super dag på sportspladsen søndag
d.5,8. Der var mødt ca 25 spillere op, fra 10 til 55 år. Der
blev lavet øvelser, konkurrencer , spist og
snakket, fantastisk at se hvor alle bare hyggede
sig...Håber vi kan gentage dagen igen næste år
Vinter sæsonen er ved at være på plads, der er enkelte
hold i hallen i Felsted, og ellers har vi pt 4 hold på
kunstgræs banen. Der vil blive sendt info ud om et par
uger.
VBIF har stadigvæk spillere både i Topcenteret og i
Udviklings truppen, det er rigtig flot vi kan være
repræsenteret begge steder.. Dette kræver også god
forældre opbakning.
Badminton: ej opstartet – skal spille onsdag.
6) Aktiv-vig-dag
7) Sommerfest
Præstegaardshaven
8) Klubhus

9) Fondsmidler

Volley: ej opstartet
Aflyst i år
Klavs og Morten henter drikkevarer hos købmand, Elin og
Thorkild kommer op med køleskab og pavilion. Elin tjekker
om der er plasticglas i klubhus samt oplukkere. Kirsten
laver prisskilt og sørger for vekselpenge.
Karsten, Morten og Anders har gennemgået klubhuset. Der
er udarbejdet en liste over hvad der kan gøres her og nu
for få midler. Som udgangspunkt står der rigtig mange ting
fra byfesten, som står og fylder og roder. Kummefryser og
dunke fjernes. Omklædningsrum: der er meget lidt i
skabene – kan hurtigt ryddes op – skabene skal væk –
lofter skal males hvide – bjælker males grå – alle rør på
toiletter males – vægge males en enkelt gang. Bænke
udskiftes. Der hænges knager op. Stumtjener fjernes og
der opsættes knage i stedet for. Der hænges koste op i
begge omklædningsrum. Opsætning af varmepumpe i
begge omklædningsrum – luft til luft.
Morten tager fat i Tommy vedr. tingene fra byfesten.
Rengøring – Jacob har sagt op som rengøringshjælp – Elin
har forslag til ung pige, som hun kontakter.
Bodil har givet tilsagn om at hjælpe med ansøgning om
fondsmidler. Anna vil gerne være bestyrelsens tovholder.
Chresten sender opdateret fondsoversigt til hele

Anna
Klaus

Morten /
Karsten

bestyrelsen. Deadline til pulje nævnt under ”kajak” er 1.
september. Anna indsamler info fra de enkelte afdelinger
og kontakter Bodil.
Bente sørger for at indrykke annonce om Årets Ildsjæl.
Juleafslutning 7.december.

10 Årshjul
11) Evt.

Varnæs Skole har kontaktet Karsten ifb. ansøgning om
fondsmidler til renovering af legeplads.
Kajakfestival afholdes 7 – 9 september – Chresten
forespørger om byfestteltet kan bruges. Bestyrelsen er
positivt indstillet – Chresten tager kontakt til Erhard eller
Allan.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

18.09.18

Punkter til
kommende møder:

Gennemgang af brugerliste i conventus, jura omkring håndtering af billeder i
forenignen, priser på renovering af klubhus, budget for kurser og materialer 2019,
ansøgning fonde

