
 

Indkaldelse  
 Onsdag d. 30 Januar 2019 

kl. 19:00-22.00 
i Klubhuset Varnæs 

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   

 3) Gennemgang af referatet Referat underskrevet  

 4) Generel orientering Vi har været en del i avisen. Det er altid dejligt med 
positiv omtale. Vi har haft udfordinger med hjemmesiden 
før jul – den kører nu. Karsten, Kirsten og Mie afholder 
møde med Jesper (IT) og planlægger hvordan det skal 
fungere fremover. Chresten er i dialog med Aabenraa 
kommune omkring drift af nye toiletter. Vi har nu lagt om 
længe og efter mange rykkere fået de 1.500 kr. vi fik 

tildelt i 2017 da vi vandt frivillighedsprisen. Næste år 
sættes Finn købmand med som cc på bestilling af antal 
poser til juleafslutning. Tine noterer punkter fra evaluering 
af juleafslutning.  
Der har været afholdt åben hal i januar – ca. 50 børn 
deltog. Denne gang havde vi kun springcentret i en halv 
time – det gav mulighed for leg på en anden måde i 
hallen. Idé om at lave ”åben VBIF” – på stranden eller på 
sportspladsen i stedet for i hallen. Karsten skriver det i 
årshjulet.  

Karsten  

 5) Årshjul Bestyrelsesdatoer for resten af året fastsat. 19. februar, 
25. marts generalforsamling, 1. april, 7. maj, 25. juni, 20. 
august, 17. september, 22. oktober, 19. november. 6. 
december juleafslutning.  

 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

 Fodbold: Vintertræningen kører rigtig fint. De 7 

hold der i år træner på kunstgræs er meget glade 
for de muligheder det giver. Ligeledes kører 
holdet i Felsted  også derud af. Forskellige hold 
er super gode til at deltage i turnering og diverse 
stævner. De har været afsted en del gange, alle 
med gode oplevelser. Vi har hold der selv har 
planlagt trænings kampe med klubber i området. 
Det beviser endnu engang lyst til at gøre en 
forskel. Jeg har netop meldt  vores U14 drenge til 
en TT- turnering  

 Flere af holdene starter op med træning 2 gange 

i ugen fra midt feb.   

  Vi er igen blevet udvalgt til at være fodbold 

maskotter  til superliga kamp d. 15.2 kl 19.00. 
Det er VBIF u10 piger der skal afsted denne gang 

 



.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 er lagt op  på 
alle hold ,fodbold gruppen og siden på facebook. 

 Vi har været heldige igen at få vores ønsker 

opfyldt med nye mål. Det var ikke helt den 
melding der blev fremlagt ved kommune mødet i 
nov, så det gør det jo bare endnu bedre pludselig 
at stå med nyt grej. 

 Her i det tidlig forår vil der blive indkaldt til en 

klargørings dag af klubhuset og udenom arealet, 
vi håber at se mange frivillige til at give en hånd 
med. 

 Hegnet ved sportspladsen i Varnæs ( ud mod 
vejen) er ønsket forlænget og godkendt, så det 

kommer op i foråret. 

 Vores projekt med spillebokse i Bovrup er sat 
igang, her er der 2 frivillige der vil tage sig af 
opsætningen, og det praktiske omkring det. Der 
skal lyde en stor tak. 

 Lige som gymnastik beretter om, er fodbold også 

ramt af få manglende betaler. Det er meget tids 
krævende, og utrolig træls at bruge tid på at 
rykke, følge op og rykke igen og igen. Er det 
økonomiske udfordringer, er vi jo altid klar til at 
hjælpe, bare vi kunne komme i dialog. Tiden 
denne opgave tager kunne bruges meget sjovere 
og til fordel for mange flere. 

 Vi er pt ved at kigge muligheder for at kunne 

tilbyde noget trænings tøj. Nu må vi se hvad tøj 
priser og økonomien siger. 

 Jeg deltog sidste uge i et online kursus ved DGI, 

om "Den gode modtagelse i klubben". Det gav 
lidt tanker om hvad vi gør/ kan gøre. 

Gymnastik: Det kører overordnet fint på alle hold.  
Vores instruktører er ved at finjusterer 
opvisningsprogrammer og lærer de sidste tricks fra sig. De 
gør det rigtigt godt. !  
 
Igen i år har vi udfordring med nogle enkelte "dårlige 
betalere". Det er tidskrævende, demotiverende og 
frarøver os tiden, som vi kunne have brugt mere 
fornuftigt. Kunne vi bare komme ordentligt i dialog med 
de pågældende (forældre), så ville vi jo være lydhøre for 
evt. deling af kontingent i flere rater, hvis det er der, hvor 
udfordringen starter.  
 
Vi har dog en luksus-udfordring, som vi også har nævnt 
før: vi har nået et antal gymnaster på de 2 springhold på 
næsten 70 gymnaster på hvert hold. Vi synes egentligt, at 
ide 2 instruktørteams er godt skruet sammen og der er 
også hjælpsomme forældre på det yngste hold. 70 
børn/unge er mange i springcenteret på én gang. Der skal 
en indsats til for at skabe ro, og det kræver sin 
styrke/fysik hos instruktørerne, når der hver uge skal 
vendes rigtigt mange gange salto, flik-flak mv. Der er i 
2018 investeret i ekstra redskab, som kan aflaste lidt ved 
modtagning af eksempelvis flik-flak. 
 
Vi går derfor nu med overvejelser omkring loft på antal 
gymnaster til næste sæson. Hvordan kan det gøres, hvem 
berøres osv. Vi vil rigtigt gerne kunne tilbyde gymnastik 
for alle. Alle betyder også for de børn/unge som ikke 
behøver være fra lokalområdet. Vi har rigtigt mange 
gymnaster fra andre byer, og dem er vi rigtigt glade for. 
Vi har nemlig de gode instruktører og de super gode 



faciliteter. Men det er også vores ansvar at have fokus på 
at skabe en værdifuld og sikker træning.  
 
Vi har i gymnastikudvalget også drøftet og evalueret bl.a. 
julearrangementet, hvor der denne gang bare er rigtigt 
megen ros. De ændringer/tiltag som er sket siden sidste 
år har givet værdi, og diverse tovholdere bestod 
opgaverne med ros. 
End ikke "årets ildsjæl" havde de indvendinger til :O).  
 
Vi er nu i fuld sving med planlægning af 
gymnastikopvisningen den 17.3.2018 på Sundeved 
Efterskole.  
Alle instruktører  er inviteret til møde den 5.2 hvor 
hovedoverskriften er planlægning af opvisningen. 
 
Vi bruger rigtigt mange penge lige nu. Kasserer Kirsten 
sørger for at betale de store regninger, som i disse 
måneder kan virke ret voldsomme. Men vi er helt rolige. 
Det koster en del, når vi skal have de mange gymnaster 
pænt klædt på til opvisningerne. Vi satte prisen lidt op på 
denne sæsons kontingent, og nu virker det til, at det 
passer bedre med det afsætte beløb til opvisningstøj på de 
forskellige hold.   
 
Powertumbling har igen været afsted til konkurrence 
(power series 3). De fortsætter successen, og hiver de 

flotte medaljer hjem.  
 
Vi havde igen flere forældredommere i aktion. Nogle at 
dem dømmer på de høje niveauer nu, så de er ret 
eftertragtede. Vi er stolte af dem og deres udvikling. 
 
Der er kommet en kommentar fra en meddommer fra en 
anden forening, at de kan mærke den gode stemning og 
sammenholdet i VBIF  - både på konkurrencegulvet og på 
tilskuerrækkerne. Det er bestemt også noget at både 
instruktører og gymnastikudvalget sætter en stor ære i. 
Samtidig var der til denne konkurrence virkelig brug for 
forældrehjælp. Alle de ansvarlige instruktører var på 
skiferie med Sundeved Efterskole. Ja, vi deler de 
eftertragtede lærer/instruktører. Hvad gør man så, når 
man har omkring 50 tumblere, som skal i aktion?? 
Topforberedte instruktører sørgede for testkonkurrence 
ugen op til og fik lavet en laaaang to-do-liste. Nogle seje 
forældre sprang til sammen med nogle elite-tumblere, og 
fik dagen gennemført  efter bedste instruktion og evne. Vi 
klapper stadig i hænderne. Det kræver sin mand/kvinde at 
sørge for, at alle tumblere er varmet op korrekt, og får 
gjort sig klart til start på rette springbane. Så mange 
gjorde virkelig en forskel den dag.  
 
Vi har afholdt åben hal fredag den 11.1. Det blev et lidt 
anderledes koncept, da vi kun havde springcenter i 30 
minutter og "kun" kunne være i hallen i 2 timer. Men det 
blev også en øjenåbner, for så skulle vi tænke anderledes 
kreativt, og der kom er noget godt ud at. Stor opbakning 
til arrangementet fa gymnastikudvalg og instruktører.  
 
Kajak: Fra Havkajak kan berettes om opstart af Yoga hold 
igen snarest. 
Derudover træner vi hver søndag i svømmehallen. 
De sidste tilladelser fra Kystinspektoratet til opsætning af 
toilet og bål hytte ved varnæsvig er ved at være på plads. 
 
Kurser og opstart af forårsprogram står for døren. 
 
Byfest: Byfestforberedelser er begyndt.  
Der er nye folk i udvalget der har meldt sig til at hjælpe 



med det praktiske Torkild Moldt, Anni Koldby til at lave 
bodfordelingsplaner, Birte Gerkens og Martin Lambert til 
at hjælpe Marius med økonomien .  
Mette der har stået for byfestbladet og tryk af dette er 
trådt ud ,men Birte vil se om hun kan redigere bladet og 
jeg vil se om jeg kan trykke det.  Vil gerne have hjælp.  
Udvalget spørger om mulighed for nyt tøj .  
Brug for at vide hvad de forskellige udvalg kan byde ind 
med af aktiviteter . 
Hjælp til Lotto  
Må vi bruge 5 håndklæder til gevinster ?  
Ansøgning til tilladelser til Aabenraa kommune startes på 
mandag d. 4.2. 19 .Samtidig søges der også om 
byggetilladelse til teltet da den skal fornyes hver 10. år . 
Pris ca 10.000 kr .  
Alle foreninger er indkaldt til et møde på kommunen d. 
21.2. 19 om tilladelser.  
 
Badminton og volley: godt gang i ungdomsholdet. 
Badmintonbanen er fyldt – der er ligeledes startet en flok 
unge.  
 
Fonde: Bodil og Anders holder møde d. 31. januar. 
Bestyrelsen bevilger Bigum-kursus til både Anna og Bodil. 
Anna kontakter Bodil vedr. tilmelding. 
 
Fitness: Kirsten opretter hold – Karsten sættes som 

kontaktperson, også på hjemmesiden. Kirsten sender mail 
til medlemmer fra efteråret om at betale kontingent for 
foråret.  

 7) Lokaletilskuddet Drøftelse af tildelte midler. Vi afventer regnskab for 2018. 
Fremadrettet vil dette være et punkt på hver dagsorden.  

Karsten  

 8) Klubhus Der er blevet lagt tagpap på, malet af KIS, installeret 
varmepumper, ryddet op og smidt væk. Inden 
forårssæsonen starter, laves nye bænke i begge 
omklædningsrum. Der er slukket for el-varmen. Morten og 
Anders holder øje med varmen og finder ud af at få 
justeret så det passer. Morten inviterer til ”rengøringsdag” 
inden sæsonstart. Mie laver opslag vedr. rengøring.  

Morten / 
Karsten 

 9) Spillerkabine Godkendt ansøgning – delvis bevilling via fondsmidler – 
kommunen har godkendt. Kabiner bestilt – Brian Träger 
og Michael Jørgensen står for opsætning. Forslag om 
reklamer på kabinerne – det tages op på næste møde.  

 

 10) Byfest Bodil, Mette, Erhard og Tine har meldt fra. Birthe Gerkens 
vil gerne tage over på byfestprogram. Det undersøges 
hvad prisen er på computerprogram hertil. De enkelte 
afdelinger skal melde ind til Bente, hvad det bydes ind 
med af aktiviteter til byfest.  

Bente 

 11) Evt. Chresten fremlægger ”DGI Naturtræning”. DGI tilbyder 
kursus for 2 personer til 4.000. Navne på evt. kandidater 
mailes til Chresten senest 4. februar.  

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

19. februar i klubhuset 

Punkter til 
kommende møder: 

Regnskab, budget, klargøring til generalforsamling og byfest.  

 


