
 

Indkaldelse  

 Tirsdag d. 7 Maj 2019 

kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af: Kirsten 

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Afbud: 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Tine Holm, Elin Moldt, Bente Dall, Morten 

Lorenzen, Karsten J. Schmidt 

 

Chresten Krogh, Klavs Albertsen,  

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

  

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat fra sidst underskrevet.   

 4) Generel orientering Bestyrelsen har fået udleveret ”rabatkort” til Sport 24 i 

Sønderborg. VBIF er repræsenteret ved mødet på den 

Gyldne Løve om Aktivig-dag. Der har været indbrud i 

Klubhuset – intet stjålet – politiet har henlagt sagen. 

Carsten kontakter Marius vedr. tilretning af vedtægter for 

rettelse af punkt om annoncering af generalforsamling. 

Karsten har sat gang i at få lavet plancher med årets 

avisartikler om VBIF.  

Karsten  

 5) Årshjul Den 9. august planlægges Åben Sportsplads, for samme 

aldersgruppe som Åben Hal. Punktet tages op på mødet i 

juni. 

 

Gennemgang trænerliste Conventus – Tine og Elin 

gennemgår listerne.  

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyelsen 

Fodbold: 

Så er sæsonen for alvor i gang. Vi kan tilbyde hold hvor 

de yngste er 2 år også helt op til holdet, hvor mændene 

spiller, så længe benene kan holde til det. Vi har deltaget i 

en del møder her i foråret. Det har været kommune 

møder, DBU, møde ved SønderjyskE og et par andre som 

altid ligger lige inden sæsonen starter op. 

Vi har i år 10 forskellige hold, som alle er besat med gode 

trænere. Vi er så heldige at der er voksne inde 

omkring alle børne/ ungdoms hold plus hjælpe trænere. 

Ved de yngste har " nye " forældre meldt sig på banen, 

dejligt at se. Vi har fået endnu et par trænere på andre 

hold. Det gør at der er god struktur og energi om hvert 

enkelt hold. 

Uden at gennemgå alle hold vil jeg lige kort fortælle om et 

par enkelte. Vores U14 drenge var lidt udfordret på at 

spille 11 mands fodbold, da et par spillere var stoppet. 

Men held i uheld, var vores U 15-16 piger nød til ikke at 

tilmelde tunering pga skader og for få spillere, så pigerne 

 



skulle finde nye hold. Efter et par uger og flere prøve 

træninger på diverse hold, hoppede de frisk med ved U14 

drengene. Og nu træner og spiller de sammen med dem. 

Vi har forsat et godt samarbejde omkring med BNS om 

u16 drengene.  FVB senior herre, er rigtig mange spillere. 

De har 2 hold i turnering, og klarer sig rigtig godt. Deres 

hidtil største kamp spilles i pokal tuneringen på Bovrup 

stadion i aften. Det er super flot af holdet, at være nået 

dertil. Måske venter der mere.  VBIF friske damer, er i år 

startet op med en del nye og lidt yngre piger, de har valgt 

ikke at deltage i turnering her i foråret. De andre hold jeg 

ikke lige har nævnt her, træner også hver uge (de fleste 

hold 2 gange), plus de tager ud og spiller kampe, stort set 

hver uge. Vores trænere gør en kæmpe indsats, som man 

skal have stor respekt for. Og heldigvis er der god 

forældre opbakning omkring holdene, det er en kæmpe 

støtte. 

Vi har haft et flere trænere på kursus, så der er lært nye 

øvelser m.m. 

Omkring vores baner, kan nævnes, at kommunen klipper 

græsset hver uge. Vores 3 flittige opkridtere sørger for 

banerne fremstår fine hver uge.  

Der arbejdes på fotografering af alle hold  

Der er lige blevet leveret flotte blå trøjer at alle spillere i 

fodbold afdeingen, det bliver vildt godt. 

Byfesten er lige om hjørnet, og der er ved at komme 

tilmeldinger ind søndagens fodbold. 

Vi har mange hold og spillere i gang, det kunne bare ikke 

lade sig gøre hvis ikke vi havde en stor gruppe frivillige 

der bakker op. Så der skal lyde en stor tak. 

Gymnastik: 

Efter en hektisk marts måned med opvisninger for de 

fleste hold og ikke mindst vores egen den 17.3, så har der 

været brug for et pusterum til både gymnastikudvalg og 

instruktører.  

 

Vi kan med glæde se tilbage på en veloverstået sæson, 

som for de fleste hold sluttede med opvisningen den 17.3 

på Sundeved. Igen en alletiders dag med stolte små poder 

som med stolthed vinker ud til forældre og bedsteforældre 

til de helt store gymnaster som sørger for sug i maven 

hos publikum, når springene bliver lige høje nok. 

Saltokonkurrencen gav igen både lidt penge i kassen, men 

bestemt også et par minutter med høj puls. Både store og 

små sørger for saltoer i massevis. Der tilbydes en masse 

frivillige hænder både dagen før, under og efter opvisning. 

Det er en kæmpe hjælp for gymnastikudvalget.  

 

Powertumblerne er stadig i højsæson og slutter først af 

med DM i den kommende weekend.  

De har igen i år gjort en god figur ved samtlige 

konkurrencer. Vi har et stærkt instruktørteam, som 

virkeligt formår at udvikle den enkelte tumbler.  

Jeg var med til forbundsmesterskab på Vejstrup Efterskole 

for et par uger siden. Det er altså ret sejt, når forældrene 

sidder i flok med VBIF t-shirts og hepper på hver af vores 

tumblere, når de skal på banen. Samtidig stiller vi med 5 



VBIF-dommere, så vi er med i toppen af poppen.  

 

Til den kommende weekends DM er der udtaget 2 af vores 

dommere til at dømme! Det betyder, at de kan deres 

kram.  

 

Vi har fortsat 5 tumblere med på landsholdet.  

3 af vores tumblere har næsen rettet direkte med VM i 

Tokyo til efteråret. 

 

Powertumbling holder lige pause i uge 21, og så forsætter 

der med 4 ugers sommertræning inden sommerferien.  

 

Sommerholdet familiefræs er startet op i denne uge, og 

træner de næste 5 uger.  

 

Alle øvrige hold starter først op igen til september.  

 

Vi er lige nu i den store planlægningsfase af sæson 19/20. 

Det meste af puslespillet er lagt, men der er altid de 

sidste svære brikker :O)  

 

Byfest: 

 

Her ca. 20 dage før Byfesten starter kan vi melde alt godt 

herfra. Som i kan se er teltet rejst, øllerne bestilt og 

bodfordelingsplanen gået op.  

Revyholdet er i god stemning. Det bliver noget nyt i år at 

revyen opføres uden musik, men sådan har vilkårene 

været. De arbejder på at finde noget musik til næste år. 

Børneudvalget er lidt udfordret af afbud fra faste hjælpere 

og måske må eks sminkning udgå medmindre de kan 

finde forældre eller unge, der vil hjælpe.  

Vi skal også være forberedte på at der er talrige andre 

arrangementer i nærheden den weekend som vil 

konkurrere om gæsterne, så vi må være glade for dem 

der kommer og ikke ærgre os over, det ikke bliver et 

rekord år.  

Henrik Grau har talt med politiet om tilladelse til at køre i 

optog gennem byen før havetraktorringridning. Det er 

tilladt men alle køretøjer skal have en forsikring og de 

sædvanlige alkohol regler gælder. Det vil vi orientere om 

på Varnæs Byfest siden en uge før festen.  

 

Naturtræning:  

Stor succes med engagerede nyuddannede instruktører. Vi 

har fat i både bestående og helt nyt medlemmer. Træner 

2 gange ugentligt. 

 

Varnæsvigløb:  

Det fungerede rigtigt godt med det nye koncept med 

canonball-løb. Det er mere afslappet for både løbere og 

arrangører. Der er kommet gode tilbagemeldinger fra flere 

deltagere.  

 

 7) Klubhus Nye nøgler lavet.  

Der bliver lagt mærke til, at huset har fået et ansigtsløft, 

og nu er der også styr på rengøringsdamen.  

Vi arbejder på en udvidelse af boldrummet, som samtidig 

også vil kræve lidt omstrukturering af indgangspartiet. 

Morten / 

Karsten 

 8) Byfest Det går bare SÅ godt i det nye byfestudvalg. God 

ansvarsfordeling blandt udvalgets medlemmer. 

Byfest-telt tages ned den 5.6.2019. 

Del af bestyrelsen deltager under lottospil om onsdagen til 

byfest.  

 

Der er god tilmelding til cykelløbet i år, og Karsten sørger 

ihærdigt for, at der kommer flere. 

Bente 



 

    

    

 10) Evt.   

  

 

Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

Tirsdag d. 25. Juni 2019 (afbud fra Elin) 

Punkter til 

kommende møder: 

Åben Sportsplads. 

 

 


