Tirsdag d. 23/9-2018
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, Klavs Albertsen, Tine Holm, Chresten Krogh, Elin Moldt, Morten
Lorenzen, Bente Dall, Karsten J. Schmidt

Læs venligst:
Medbring venligst:
Afbud:

Anna

Dagsorden:
Tid:
Emne:
1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

Referat:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt.
Referat fra sidst underskrevet.

3) Gennemgang af referatet
4) Bålhytte

5) Årshjul

6) Jura

7) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Anders har været på kursus hos Marianne Bigum, som har
givet inspiration til søgning af tilskud til projektet. Anders
har søgt tilladelse ved skov og naturstyrelsen og
kystdirektoratet. Skov og naturstyrelsen er på plads –
Kystdirektoratet er der god kontakt med. Kommunen har
tilkendegivet at de vil støtte op om projektet, dog ikke
medvirke til betaling. Anders og Chresten er pt i gang med
at skrive til kommunen – der skal være afklaring om
fremtidige driftsudgifter, herunder renovation og drift af
toiletbygning. Finansieringen er stort set på plads med
tilsagn om tilskud fra LAG, SE vækstfond, friluftsrådet og
Aabenraa fritidsråd. Stor ros til Anders fra bestyrelsen for
kæmpe indsats.
Årets Ildsjæl – der er allerede modtaget flere indstillinger.
Bente, Karsten, Anna og Kirsten mødes og udvælger
personen umiddelbart efter deadline 20. november.
Juleafslutning, Elin kontakter husholdningsforeningen.
Karsten laver indbydelse. Morten er tovholder. Opgaver
fordelt. Endelig planlægning til næste møde.
Tekst i handelsbetingelser – Karsten har talt med DGI Tina
S. Udholm. Hun opfordrer til at vi skriver i
handelsbetingelserne. Karsten sender link til Kirsten, som
laver forslag til nye handelsbetingelser.
Formand: Karsten deltog i rejsegilde på Varnæs Skole.
Vedr. håndbold – Malene har gjort et stort arbejde og
forsøger stadig at finde en person som vil være træner. De
børn fra Varnæs som ønsker at spille håndbold, er henvist
til Felsted. Karsten kontakter Malene, for finde ud af om
der er børn nok til et hold. Tine foreslår at vi lægger video
op igen. Orientering om Stafet 2020 – møde hos DGI d.
22.11 – Dorthe Lund foreslået som deltager.
Gymnastik:
Alle hold er stort set nu godt i gang. Mor/datter starter op i
uge 44.

Anders B.
Andersen

Det summer af liv og glade gymnaster i diverse haller og
sale. Det er en fornøjelse at se, at vi formår at fastholde
mange at vore egne børn i gymnastikken, og samtidig
rammer endnu flere gymnaster fra andre byer.
Så der er en masse af berette om :O)
Status på holdene
Vi har i alt 15 gymnastikhold + powertumbling som er
inddelt i 4 hold (efter springniveau).
48 instruktører og 8 medlemmer af gymnastikudvalget
holder hjulene i kog.
I skrivende stund har vi 433 tilmeldte, hvoraf de 66 er
powertumblere.
Generelt er der stadig enkelte, som vi skal rykke for
betaling. Ofte er det blot en forglemmelse, men irriterende,
tidskrævende for gymnastikudvalget at få de sidste
tilmeldinger i hus.
På powertumbling-siden giver det helt klart effekt at der er
indkaldt til forældremøde ved opstart og der pålægges
gebyr på 100 kr. ved for sen tilmelding.
Vi har ikke fat i forældre/gymnaster på samme måde på de
øvrige hold, men overvejer stærkt rykker-gebyret til næste
sæson. Der ligger dog også noget manuelt arbejde i dette,
da ikke alle hold starter samme uge, nogle starter lidt
senere på sæsonen mv.
De 2 nye voksenhold fra sidste år Heftige Herrer og VBIF
Boys fortsætter igen med omkring 35 på hvert hold. Begge
hold har stor fokus på den vigtige 3. halvleg. Vi var
udfordret på træningstider til VBIF Boys, som har trænet
søndag aften på efterskolen. Efterskolens elever vil gerne
selv råde over timerne søndag aften, når de kommer retur
til skolen. Derfor var det held i uheld af DGI Sønderjyllands
rep. hold ikke blev oprettet i år, så vi kunne få deres
træningstid om tirsdagen.
De unge piger kører også derud af med lige over 50 piger
på Gråsten landbrugsskole. Et helt nyt, ung trænerteam
har formået at tiltrække så mange piger, til trods for at
lignende hold et oprettet i Nr. Hostrup.
Stabilitetstræning og Columna også stadig en succes, dog
lidt færre deltagere end sidste år - men stadig samlet over
50 damer og et par modige herrer. Denne sæson træner
holdene frem til jul, og så bliver de evt. smeltet sammen til
1 hold, da opstart efter jul, viser sig med faldende
deltagerantal.
Vi har over 60 gymnaster på begge springhold - Springmix
1. - 3. Klasse og Juniormix 4. - 8. klasse, men
smertegrænsen er simpelthen nået nu. Vi har fokus på
instruktør-staben på de 2 springhold, så vi sikrer os at der
er tiltrækkeligt med hænder til de mange børn/unge. Vi
skal sikre os, at alle får noget ud af træningen og samtidig
skal instruktørerne have mulighed for at bevare
overblikket, så træningen foregår sikkert og forståeligt. Vi
har fået forældre til at agere "gårdvagt" til træning med de
mindste, så instruktørerne ikke skal koncentrere sig om ro
i rækkerne og plaster på små skrammer.
4. - 8. klasse er hvert år en stor mundfuld. Det er en svær
aldersgruppe, hvor drenge og piger indbyrdes skal finde
deres plads. Et helt ung, nyuddannet trænerteam stod klar
til sæsonstart med hjælp fra 2 voksenhjælpere. Det tog

næsten pusten fra dem, at gymnaster var svære at få til at
lære springcenterets regler. Også her har vi overvejer
forældre-hjælp, men efter gymnastikudvalgets
tilstedeværelse og god snak med holdets gymnaster, har
det hjulpet på stemningen.
Nyt tiltag i år er SMART-træning. Vi er meget tilfredse med
13 deltagere, hvor de fleste er helt nye (55+ årige) i
foreningen. Vi har fået tildelt hele 10.000 fra Broager
Sparekasses lokalpulje til videreudvikling af dette koncept.
Vi er gået i tænkeboks, hvordan vi kan udnytte de midler.
Minifræs (3 - 4. årige) prøver også noget nyt i år. Nemlig
søndagstræning. Det er et hit at samle 12 små poder i
børnehavens sal kl. 10 søndag formiddag.
Superfræs (5-6 årige) forsætter med godt antal på 17
gymnaster - der er virkelig fart over feltet.
Rytmepiger ( 1-3 kl.) har haft faldende antal: de er kun 8
piger. Vi har erfaret at flere piger fra 2. - 3 . klasse, har
skulle vælge 1 hold i år - og så er valget faldet på
springmix. Vi har været obs på den udvikling, og heldigvis
er de 2 nye instruktører friske på at forsætte de med 8
lokalep iger.
Rytmenørd (4. - 8. kl) rammer 11 piger både fra
nærområdet men også nogle piger fra Blans har tilvalgt
holdet i år.
Det sejeste hold - CrossGym storsveder hver torsdag og
har det sjovt. Det sociale plejes og godt 30 på holdet, NÅR
alle er tilmeldt...…
Vores allermindste gymnaster tager deres forældre med i
børnehavens sal og får leget og sunget i stor stil. Hvem
siger faldende børnetal?? vi har i hvert fald 12 små her.
Uddannelse
Igen har vi brugt en stor pose penge på uddannelse af
vores instruktører. Når de både skal kende til de nyeste
trends inden for vores genre og samtidig sikre
springsikkerheden, så sender vi dem gerne afsted.
Der en heldigvis mange kursustilbud i DGI Sønderjylland,
men vi har også gjort brug af kurser på Sjælland og i det
nordjyske til springsikker-uddannelserne.
Powertumbling
Til denne sæson er der sket anden opdeling af holdene iht
nye konkurrenceregler.
Et mini-elite er født. Der trænes 2-3 gange om ugen.
Vi har de seneste år været udfordret på dommerfronten
ved deltagelse til konkurrencer i Powertumbling. Når vi
stiller til konkurrence, skal vi samtidigt stille med et vis
antal dommere. Vi har ikke kunnet stille med tilstrækkeligt
antal dommere for nogle år sigen. Men det kunne vi sidste
sæson og det kan vi igen!! Både flere forældre, vores
instruktører og en enkelt tidl. tumbler har gennemført
uddannelsen. De er alle mega seje - og vi er ret stolte af
dem. Det sparer os for stor post i dommerbøder, at vi nu
kan rekruttere i egne rækker.
Første konkurrence i oktober: 50 tumblere deltog og vi
stillede med 5 egne dommere. Hele 16 medaljer fik de
hevet med hjem. De kunne forståeligt nok næsten flyve
hjem fra Flemming efterskole den søndag. Næste
konkurrence er til november.

Kristian styrer stadig overordnet truppen med kyndig hånd.
Stort set ellers nyt trænerteam i år, som er nøje
håndplukket af Kristan himself. De er super gode sammen,
så de samlet set 7 instruktører har stor læring af hinanden.
Der er rigtigt meget administrativt ved konkurrencehold,
tøjbestilling, forældremøder mv, som 2 damer fra
gymnastikudvalget helt uundværligt styrer.
Vi glæder os stadig over den store forældreopbakning på
holdene, og måden instruktørerne sørger for den gode
holdånd . Det gør det nemt for de nye at føle sig som en
del af truppen.
Igen år er det indhentet sponsorater fra diverse
virksomheder, og der er solgt rigtigt mange t-shirts til
forældrene også, så alle fra VBIF tumbling er iført ens tshirt på tilskuerpladserne til konkurrencerne.
Overnatning på Gråsten Landsbrugsskole
Alle vores instruktører op til 21år var inviteret til en
hyggeligt overnatning med pizza på grill, snak om
instruktørrolle, og bare sjov og ballade. Det gør vi igen!!!!
Det var desværre en weekend, hvor flere var på kursus
eller til andre arrangementer, men nu er vores koncept
afprøvet med success. Det er en god måde at ryste vores
instruktører sammen på uden for de vante rammer.
Holdenes kontaktperson fra gymnastikudvalget har haft
fokus på god opstart på alle hold, og vi er glade for gejsten
blandt samtlige instruktører og hjælpeinstruktører, som
meget gerne vil lære og påtager sig opgaven som
rollemodeller for de mindste størrelser.
Vi er med stolthed klar til at fortsætte efteråret i
gymnastikkens tegn - så formanden bare kan tøffe rundt
på diverse træningssteder og følge de gode træninger med
et smil på læben :O)
Fodbold:
Der er blevet spillet mange kampe her i efteråret, holdene
har alle været inde i en god udvikling, også selvom
kampene til tider tabes.. Der ydes en kæmpe indsats på
alle fronter. Hold har vundet deres puljer og senior spillere
er rykket op i serie 5 efter en meget voldsom kamp, der
blev fløjtet af før tid. Det er kedeligt når sådan noget sker i
fodbold kampe
Udendørs sæsonen blev afsluttet for de fleste hold i uge
41, enkelte forsætter lidt endnu. senior spillerene har
kampe til hen i november. Der blev holdt fælles social
afslutning på holdene, til stor glæde for alle.Der skal lyde
en KÆMPE tak til alle omkring holdene, I gør alle en
forskel..En særlig tak til vores meget trofaste trænere /
hjælpe trænere.. Og forældrene som trofast støtter op.
Vi tager på klubtur igen på fredag. Der er ca 85 tilmeldte,
super flot.. Vores U8 drenge skal derop og være fodbold
maskotter inden kampen, så der venter dem sikkert en
stor oplevelse. De glæder sig rigtig meget. Mette Reader
har igen været tovholder på turen, mange tak.
Vinter sæsonen starter op i uge 43. Vi har et enkelt hold
der spiller indendørs i Felsted, og de andre hold der er

igang hen over vinteren spiller alle på kunstgræs banen.
Så der er flyttet mål fra Varnæs til efterskolen, så alle hold
har de mål der passer til dem. Det er en fanatisk mulighed
i vores område, at kunne træne på banen..
Vi har 3 spillere der deltager i træning i henholdsvis
Aabenraa og Rødekro om fredagen. Det skal nævnes at
vores U12 spiller som er udtaget til topcenteret i Rødekro,
nu også er begyndt træning i Haderslev. Dette foregår
under nøje regler, så han stadigvæk spiller i VBIF som 1.
prioritet, men har mulighed for at udvikle sit talent.
Spændende at følge ham videre.
Kajak: der har været standerstrygning, medlemsmøde
torsdag d. 25. oktober – sæsonafslutning. Til vinter
tilbydes igen svømmehalstræning samt kajakyoga eller
andre fastholdelsesaktiviteter. Der laves vinterkursus,
med fokus på redning.
Volley: ungdomsholdet kører på fuld kraft. Søndagsvolley
har været i gang 2 gange, forventer at kunne stille ”hold”.
8) Fondsmidler

Aktuel status – punkt venter til næste møde.

Anna

9) Klubhus

Morten har undersøgt priser på varmepumper fra flere VVS
firmaer. Anders færdiggør taget inden udgangen af
november. EUC-syd har sagt ja til at se på malerarbejdet.
Der arbejdes på at finde en løsning på reparation af
bænke. Morten har haft møde med Tommy i klubhuset –
festudvalget sorterer i deres ting. Besluttet at installere
varmepumperne primo 2019.
Karsten har fået et spørgeskema til udfyldelse fra Aabenraa
kommune vedr. drift af lysanlæg.
Dorthe Lund og co. vil gerne videreføre Varnæs Vig Løbet
under en lidt anden form.

Morten /
Karsten

10) Lysanlæg
11) Varnæs Vig Løb

12) Ok Klubkort

Sønderjysk Cross Serie 2018/19 – Karsten tager en snak
med Jette.
Helen sætter i gang.

13) Evt.

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

20. november 2018

Punkter til
kommende møder:

Julearrangement, budget, fondsmidler, Aktivig

Karsten
Elin

Kirsten

