Tirsdag d. 20 November 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, Elin Moldt,
Morten Lorenzen, Bente Dall, Karsten J. Schmidt

Læs venligst:
Medbring venligst:
Afbud:

Chresten Krogh

Dagsorden:
Tid:
Emne:

Referat:

Ansvarlig:

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

Dagsorden godkendt.

3) Gennemgang af referatet

Gennemgået og underskrevet. Kirsten følger op på jura.

4) Generel orientering

Karsten har været til møde omkring Aktivigdag – mange
Karsten
nye gode input fra de forskellige foreninger i området.
Marius Frellesen har afleveret 10 mapper med billeder og
andre dokumenter fra ”gamle dage” til historisk arkiv. Tak
til Marius.
Drejebog til juleafslutning gennemgået og opgaver
fordelt. Tine rundsender endelig drejebog. Kommunen
arbejder i øjeblikket med en ny model for tilskud til
haltimer. Vi afventer med spændig udfaldet heraf. Årets
Ildsjæl vælges på møde hos Anna 29. november – pt.
modtaget 5 indstillinger, deadline 25. november. Budget
skubbes til møde i januar.
Gymnastik:
Ingen yderligere kommentarer til holdene generelt.
Gymnastikudvalget holdt møde i sidste uge, og generelt
går det rigtigt godt. Der er rigeligt at se til for udvalgets 8
piger.
Vi fik drøftet og evalueret sæsonstarten, og vi forsætter
nu så småt med planlægning af gymnastikopvisningen
den 17.3.2019.
Powertumbling skal til konkurrence i den kommende
weekend. Power series 2 foregår i Svendborg. Der trænes
benhårdt, og de har igen høje forventninger til
medaljehøsten.
Vi stiller igen med det gode korps af egne dommere. Tine
tager med til konkurrencen for at vise interesse fra VBIF
Gym.udvalg.
Vi har indkøbt nyt redskab til springcenteret.

5) Årshjul

6) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Ingen tilføjelser.

Multitrainer er flere skumredskaber i ét produkt. Den kan
fungere som Saltoplint, Skumplint, Rullecylinder eller
Rulleskumplint.
Dermed er den ideel til træning af salto, flik-flak,
kraftspring, håndstand m.m.
Det specielle design bevirker, at Multitrainer altid vipper
tilbage til startpositionen. Det gør, at vores instruktører

slipper for mange vrid og ikke mindst tunge løft af de
uøvede gymnaster. Med 65 gymnaster på hvert
springhold er det hårdt arbejde for instruktørerne.
Vi ses på tirsdag
Det er vigtigt for mig, at vi får talt om brug af/ophold i
springcenter til julearrangementet.
Sidste år måtte de sende børn ud “før tid”, da det blev for
kaotisk og “farligt”.
Forslag er, at vi laver lille redskabsbane til de mindste i
hallen.
Fodbold:
Vintersæsonen er godt i gang, der er rigtig mange
aktive spillere, som så småt er ved at få betalt
kontingent.
Der er et hold i Felsted hallen og 7 hold på
kunstgræsbanen. Næsten alle hold har valgt at træne
vinteren igennem. Det sætter vores spillere stor pris på.
Det er rigtig godt både socialt og spillemæssigt.
Et enkelt hold spiller i turnering, andre vil deltage i
diverse stævner. U11 drengene var af sted i weekend, og
kom hjem med en 1. plads. Og nogle vil bare holde
formen og det sociale vedlige .
Vores super gode samarbejde med kommunen forsætter,
vi skal til sæson afslutnings møde i næste uge, allerede
nu har vi indgivet ønsker om mål, net m.m. til næste år.
Lige ledes har vi forespurgt ved kommunen om at få
hegnet ud mod vejen i Varnæs forlænget. Dette er blevet
aktuelt, da vores 11 mands bane er blevet gjort længere.
VBIF fodbold trænere er blevet indstillet til årets trænerteam 2018, det medførte et stort skulderklap og et flot
diplom. Nu ved jeg godt det er fodbold trænere der var
indstillet, men det er vigtig at sige det glæder ALLE
FRIVILLIGE TRÆNERE I VBIF!! Uden jer havde vi ikke den
forening vi har. TAK.
Byfest: Til orientering afholdes møde 22. november –
punkt er status på frivillige.
Volley: mange spillere på ungdomsholdet, ny
hjælpetræner er startet. Søndagsholdet kunne godt bruge
flere deltagere.
7) Klubhus

8) Fondsmidler
9) Evt.

Praktiske forhold:
Bilag:

Badminton: God tilslutning med næsten fyldte baner.
I forbindelse med diverse renoveringer i klubhuset er det
besluttet at nøglesystem udskiftes inden opstart af næste
sæson. Morten styrer nøgler. Morten har taget kontakt til
KIS vedr. maling i klubhuset. Beslutning taget om
varmepumper – Morter sætter i gang umiddelbart efter
nytår. Morten indkalder til ”oprydningsdag” i klubhuset.
Der skal findes ny rengøringshjælp til næste sæsonstart.
Anders, Bodil og Anna afholder møde i starten af januar.
Aftalt at Anna fremover inden hvert bestyrelsesmøde
fremsender liste over aktuelle ansøgninger.
Hjemmeside – opdateres til nyere version. Sideløbende
undersøges mulighed for enklere, nemmere og sikrere
hjemmeside.

Morten /
Karsten

Anna

Næste møde:

30. januar 2019

Punkter til
kommende møder:

Hjemmeside, budget, sæsonafslutning i udvalgene, opfølgning klubhus

