
 
 

Indkaldelse  

 Onsdag d. 18/9-2018 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

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: Ansvarlig: 

 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Håndbold – under udvalg 
Veste 
Frivillighedspris 
Aktivig-dag 

 

 3) Gennemgang af referatet Referat fra sidst godkendt  

 4) Convensus Gennemgang brugerliste – Elin og Tine har slettet. Karsten 
tilføjer punktet på årshjulet til september måned.  

 

 5) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Formand: Musik i præstegården en super god aften. 
Karsten tilføjer punktet på årshjulet. 
 
Havkajak:  
Sommer sæson afsluttet efter efterårs ferien. 
Vintersæson starter herefter.  
Kajak yoga, svømmehal træning, Rulle kurser, pagaj 
snitter kurser. Kayak fitness muligvis. 
Vi er ligeledes i gang med at forberede budgettet til 2019 
og jeg har dette med i morgen aften. 
 
Sommersæsonen har været temmelig aktiv og vi kommer 
nok ud af 2018 med et rimeligt godt resultat. 
Vi har ikke været gode nok til at vurdere behovet for 
instruktør uddannelser i 2018, og har en overskridelse.  
Det er til dels da flere end planlagte har haft lyst til at 
videre uddanne sig, en investering i afdelingens fremtid. 
Og dels at Anders har været på Fond racer kursus, hvilket 
muligvis har medvirket til at vi nu har indsamlet ca. 
150.000 kr. 
Til projekt Bålhytte/toilet faciliteter. 
Vi er nu overbeviste om at vi når i mål med de sidste 
160.000 kr så vi kan realisere drømmen i 2019. 
Kommunen er ikke medspiller på projektet, hvilket er 
kritisabelt, de støtter initiativet, men ellers må vi selv klare 
os. 
End ikke tømning af Holding tanken til det nye projekt har 
vi kunnet få en entydig klar udmelding om, dette til trods 
for at projektet vil komme alle brugere til gode. 
Vores Container med kajakker er ved at være for lille, vi 
har planer om nye tiltag der kan huse 8 kajakker mere. 
Næste projekt er Shelters i samarbejde med 

 



Miljøministeriet. 
 
 
Fodbold: 
Træningerne og turneringer kører derud af. Der bliver 
brugt meget tid og energi, fra alle.. Der spilles rigtig 
mange kampe hver uge.Vi heldige at have en fantastisk 
forældre opbakning. Det giver god energi til vores trænere 
og selvfølgelig børnene  

 Flere hold har også deltaget i både BNS cup og fodbold 

stævne i Rødekro. Især stævnet i Rødekro kan nævnes , 
hvor vi havde 4 hold med. Vi havde taget klubbens 
pavillon med som base, hvilket gjorde forældre og børn var 
samlet, og der blev snakket / hygget, sådan en dag er med 
til at styrke vores sammenhold. 

Igen i år vil vi lave en  klub tur. VBIF U8 drenge skal være 
maskotter i Haderslev d. 26.10, så der håber vi på stor 
opbakning. 

Vi er glade for lyset i Varnæs, allerede nu er det i gang 
flere gange i ugens løb. Og det der vil være større 
søgning til Varnæs her i efteråret. 

I år  har vi 6 hold der ønsker at træne på Kunstgræs banen 
på Sundeved fra uge 43, og et enkelt hold der vil være 
indendørs i Felsted hallen. 

Alt fra fodbold denne gang, det er en afdeling med gang i, 
og mange der yder en stor indsats. 

Gymnastik: 

Vi er godt i gang med sæson 18/19. Der er overvældende 
stor deltagelse på mange hold.   
  
Det summer af liv i både skolen, børnehaven, Sundeved 
Efterskole og Gråsten Landbrugsskole. Vi fra 
gymnastikudvalget har fordelt kontaktperson-rollen på de 
forskellige hold, og sørger for at være med ved holdenes 
første træninger.  Ingen tvivl om at kontaktperson-rollen 
er lidt mere omfattende på de store springhold og ikke 
mindst powertumbling. Der er mange forældre at besvare 
spørgsmål fra og ikke mindst følge op på, at alle 
kontingenter kommer i hus.  
 
Mht kontingenter gav vi et forsøg med gebyr på 100 kr. på 
powertumbling-holdene ved for sen betaling. Det 
resulterede i, at stort set alle har betalt inden deadline. Vi 
overvejer, om vi skal gøre det gældende på alle hold til 
næste sæson.  
  
De har alle 2 gratis prøvetræninger. Vi håber derfor at se 
mange tilmeldinger over de næste 2 uger, da enkelte hold 
ført starter i denne uge. 
 
Vi kan igen konkludere, at vi rammer en bred målgruppe 
og gymnaster fra et stort geografisk område.  Det virker til 
at de 2 springhold kommer til at sætte rekord ift antal 
gymnaster. Vi er nødsaget til at få flere hænder til hjælp. 
Vi vil tage fat i de forældre, som alligevel sidder og 
overværer træningen. Der er brug for at par stykker som 
blot kan være "plaster-forældre" og sørge for ro i 
rækkerne, så vores instruktører kan koncentrere sig om at 
undervise og være modtagere ved springredskaberne.  
 



Powertumbling-holdene er nu udtaget, så de nu er klar til 
at sætte fokus på rette træning frem mod diverse 
konkurrencer. Første konkurrence er allerede den 6.10.   
Powertumbling er delt op i 4 hold: Bobler, Talent, MineElite 
og Elite. Cheftræner er godt tilfreds med sit nye 
instruktørteam! 
 
De har afholdt forældremøde med god opbakning. Det er 
vigtigt at forældre har fuldt indblik i, hvad det vil sige at 
børnene bliver en del af powertumbling. Nogle forældre har 
igen tilmeldt sig dommerkursus og det samme har 
instruktørerne. Det tyder derfor igen på, at vi kan få skabt 
et godt hold af egne dommere (og derved undgå at skulle 
betale dyre penge i bøder for manglende dommere). Det er 
vi rigtigt glade for!   
  
Vi har sendt rigtigt mange instruktører på kursus. Det 
koster mange penge at videreuddanne de gode 
instruktører - ikke mindst så vi lever op til krav ift 
springsikkerhed.   
 
Den 23.8 havde vi fælles opstartsmøde for alle vores 
instruktører og hjælpeinstruktører.  Der var rigtigt god 
energi, de sidste detaljer blev planlagt, der blev afstemt 
forventninger instruktørerne imellem og ikke mindst 
hygget med god forplejning fra Sundeved Efterskoles 
køkken. Vi er glade for, at vi har hele 52 dygtige og 

engagerede instruktører og hjælpere til vores 20 forskellige 
hold.  
  
Samme aften havde vi besøg af 3 springglade gutter fra 
team Faceoff. De gav ideer og tricks til opbygning af en 
springtime. Alle instruktører kunne få ideer med hjem 
uanset hvilket hold, der undervises på. Denne undervisning 
kom i hus efter en kontakt fra DGI, som havde i gangsat et 
projekt, hvor 10.000 drenge skulle ramme gymnastiksale 
på blot 10 dage. Derfor er der kørt redskaber og 
springguttere rundt i landet og undervist skoledrenge i 
gymnastik. Egentligt et ret simpelt formål; at få flere 
drenge til at fortsætte med gymnastikken. VBIF gym valgte 
at bakke op om projektet, så vi sponsorerede 2 times 
undervisning i rammerne på Sundeved Efterskole til alle 
drenge fra Varnæs skole. Vi værdsætter meget begge 
skolers opbakning. I 2 timer havde skoledrengene så 
mulighed for at opleve drengegymnastik, når det er bedst!  
Vores egen instruktør Morten L. deltog også i de 2 timer og 
kunne berette, at de 3 springguttere fra FaceOff leverede 
nogle rigtigt gode timer.   
 
Alt i alt er vores instruktører motiverede, nyuddannede og 
fyldt med gode ideer til endnu en god gymnastiksæson. 
 
Badminton og volley: ungdomsvolley er startet op med 
18 deltagere. Badminton er er startet op med ca 10 – der 
forventes flere, når fodbold stopper. Søndagsvolley starter 
op i uge 40.  
 
Håndbold: Der er udfordringer med få børn til håndbold. 
De to trænere har sagt fra. Chresten kontakter Dan fra 
DGI, Karsten kontakter Malene om hun vil være VBIF´s 
håndbold-kontaktperson.  

 6) Jura Håndtering af billeder. Situationsbilleder må gerne vises 
offentligt. Billeder af enkelte børn, og holdbilleder må ikke. 
Karsten undersøger om samtykke til at fotografere børn 

kan tilføjes, og accepteres som en del af 
handelsbetingelserne, ifb. med tilmelding via 
hjemmesiden/Conventus.  

 

 7) Budget Kurser samt materialer 2019  



 8) Klubhus Malerne fra EUC har travlt, men de kommer ud og kigger i 
september / oktober. Morten tager også fat i tømrerne fra 
EUC vedr. bænke. Morten mødes med ”byfest-folk” ifb. 
oprydning af deres ting. Morten er ved at undersøge priser 
på evt. varmepumper. Kirsten finder ud af hvornår der skal 
søges ved kommunen for tilskud til renovering i 2019. 
Paptag brændes på i oktober.  

Morten / 
Karsten 

 9) Fondsmidler Anna og Bodil skal på ”fondsøgningskursus” 1. oktober. De 
kontakter Anders fra kajak for erfaringsudveksling. Den 
første ansøgning er sendt ud, på vegne af fodbold og 
powertumbling. Kajak har søgt LAG-midler.  

Anna 

 10) Byfest telt Bente har haft møde med Per, Allan og Erhard. Der er lavet 

lister over hvad der skal til for at teltet er klar til næste år. 
Morten er kontaktperson fra bestyrelsen.  

Bente 

 11 Årshjul Herunder: Årets Ildsjæl - annonce/artikel, tilskud 
kommune vedr. materialer/kurser,  Julearrangement 

 

 11) Evt. Info vedr. årets ildsjæl skal lægges på facebook. Tine 
kopierer annoncen fra oktoberudgaven af Bladet.  
Karsten har været til formandsrådsmøde – med samtlige 
formænd i de lokale foreninger.  
Karsten skal til møde på Varnæs Skole med en arkitekt og 
skolebestyrelsen med det formål at søge fonde til 
udenomsarealer.  
Diskussion af muligt famliekort / genoptages til næste 
sæsonstart.  
Trods mange rykkere har vi stadig ikke fået de 1.500 vi fik 
i frivillighedspris. Elin og Tine giver ikke op. 
Aktivigdag – der er nedsat ny gruppe som indkalder til 
stormøde, hvorefter det skal besluttes om der er basis for 
Aktivigdag i fremtiden. Stormødet er d. 15.11.18.  
I resten af 2018 har det været umuligt at finde en ledig 
haldato til ”Åben-hal” – håber det lykkes i foråret.   

 

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

23. oktober 2018 

Punkter til 
kommende møder: 

Fondsmidler, afdelingsbudgetter for 2019, klubhus – status på forbedringer, jura 
billeder 

 


