
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 21. Januar 2020 

kl. 18:30-21.30 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Bente Dall, 
Karsten J. Schmidt, Anders Andersen 
(Afbud fra Elin og Morten) 
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

18.30 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Vedr. rensning af telt tager Morten det når teltet rejses 
ifb. byfest.  

 

 4) Generel orientering VBIF er kåret til Årets idrætsforening i DBU region 4. Der 
kommer en artikel i bladet om nomineringen til årets 
Landdistriktspris, opsætning af hjertestarter og årets 
ildsjæs. Peter Højer har forespurgt om VBIF vil deltage i 
en gruppe om hvad der skal ske omkring sportspladsen i 
Varnæs.  

Karsten  

19.00 5) Årshjul Der afholdes generalforsamling d. 25. marts 2020. 
Karsten redigerer invitationen, skaffer dirigent og 
protokolfører. Karsten sender mail ud via Conventus, Tine 
lægger op på face-book og sender til Mie, som lægger på 
hjemmesiden – senest 14 dage før. Elin bestiller 
forplejning.  
Regnskab og budget gennemgås på næste møde – de 
enkelte afdelinger gennemgår forinden sammen med 
Kirsten.  
Åben hal d. 21. februar 2020 – Tine sørger for info på 
face-book. Tine har styr på instruktører, indkøb m.v.  
 

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Gymnastik: 
Det kører overordnet fint på alle hold, som nu er i gang 
igen efter juleferien. 
 
Vores instruktører på opvisningsholdene er ved at 
finjustere opvisningsprogrammer og lære de sidste tricks 
fra sig. De gør det rigtigt godt. ! De er en fornøjelse af 
følge træningerne uanset om det er de mindste poder i 
salen i børnehaven eller de store springhold i 
springcenteret. Hvert hold har sin charme og ivrige 
instruktører.  
 
SMART træning og Basistræning havde oprindeligt 
planlagt kun at træne frem til jul, men begge hold har 
heldigvis valgt at forsætte resten af sæsonen med.  
 
Alle instruktører er inviteret til møde den 4.2 hvor 
hovedoverskriften er status på holdene, en snak om 

 



forventninger til næste sæson og planlægning af opvisning 
i marts. 
 
Det er sæson for de store transaktioner, og Kasserer 
Kirsten sørger for at betale alle 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 har fastholdt prisen på 
opvisningstøj fra sidste år, og det ser ud til at det stadig 
kan rummes inden for de afsatte beløb.  
 
Vi har I år ikke været udfordret af mange manglende 
betalinger. Det er en stor lettelse i vores arbejde i 
udvalget! 
 
Vores grundlægger bag VBIF powertumbling Kristian 
Franker har valgt at "gå ned i tid", og har nu overdraget 
den ansvarlige cheftræner-kasket til Steffen Spanger. 
Steffen er et godt team med især Sarah Sander og 
Mathias Warming, og de er klædt på til opgaven med at 
føre stafetten videre i samme ånd og med skarpe 
kompetencer. Kristian har gjort en kæmpe forskel for at få 
VBIF powertumbling på landkortet og har også formået at 
lære fra sig til de "håndplukkede" medtrænere han har 
haft de seneste år. Vi følger dem tæt og kan heldigvis 
mærke den fortsatte gejst i træningen.  
 

Powertumbling gør klar til konkurrence ( Power series 3) i 
næste weekend, og trænerne har som altid arrangeret 
testkonkurrence ugen op til. Det gør en stor forskel for 
tumblerne med en testkonkurrence, uanset om vi taler om 
eliteniveau eller de små begyndere. 
 
Ordkløveri ??? 
Vi bruger betegnelse "instruktører" på vores 
gymnastikhold... og har også forsøgt at fastholde dette i 
powertumbling-regi i vores forening.... men da der i 
powertumblingkredse kun bruges betegnelsen "træner", 
så har vi efterhånden også fået det i rette vending i VBIF 
powertumbling....  
 
Fodbold: 

Så blev VBIF årets klub i Region 4 i 2019!!! Det er en 
ganske flot hæder at få. Det kan vi som klub godt være 
stolte over, det vidner nemlig om noget af det vi kan 
netop i " vores" klub. Sammenhold, frivillighed, 
hjælpsomhed, muligheder osv. det er noget af det vi står 
for, og som bliver lagt mærke til. Et KÆMPE skulderklap til 
ALLE, der på hver jeres måde bidrage til at klubben går 
godt. TAK! 

Vintertræningen kører fint. De 6 hold der i år træner på 
kunstgræs er meget glade for de muligheder det giver. Vi 
har været lidt udfordret på U11 pigerne, her må vi bare 
sande at gymnastikken har deres fokus om vinteren. 
Senior holdet træner både på kunst og indedørs i Felsted. 
Et af pige holdene tager til Lalandia for at deltage i et 
stævne, her i det tidlige forår. 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 U15 drenge til en TT- turnering  og 
senior holdet skal også afsted.Flere af holdene starter op 
med træning 2 gange i ugen fra midt feb, men græs 
banerne åbnes først omkring 1.4.  



Der indkaldes til opstarts møde i slutningen af februar for 
alle trænere. Vi er på  udkig efter en der kan overtage 
U13 drengene, når forårs sæsonen starter. Der er trænere 
klar til at starte endnu et pige hold op. Og  den helt store 
nyhed må være at VBIF fodbold starter fodbold fitness op 
for kvinder. Alle er velkommen, vi håber at mange vil 
synes om ideen 

Vi har været heldige igen at få vores ønsker opfyldt med 
nye mål. Tak til kommunen. Jeg skal have møde med 
kommunen på Varnæs sportsplads i uge 5. 

Byfest: 

Byfestudvalget har holdt opstartsmøde d. 15.1.20 .  
Vi er kommet godt i gang og har følgende ønsker til VBIF :  
Vil de forskellige udvalg melde tilbage til os senest d. 
3.3.20 hvad de kan byde ind med i byfestdagene . 
Aktiviteterne skal nemlig programsættes. Byfestbladet 
skal gøres klar til uddeling sidst i april.  
Desuden vil vi gerne have hjælp onsdag d. 20.5.20 med at 
afvikle lottospil.  
I havde et ønske om at hjælpe med at bestille hoppeborge 
. Det skal vi også lige have en afklaring på. Der skal  
tages hensyn til praktisk aftale om aflevering og 
afhentning og certificering skal godkendes af politiet . 
Har talt med revyholdet ,da jeg er kontaktperson for dem. 
De er inviteret med til næste byfestmøde d. 3.3.20 .  
De har flere ønsker til renovering af scenen, en anden 
vogn til opbevaring af deres rekvisitter og tilskud til 

musik. Disse fremlægges på mødet d. 21.1.20. 
Revyholdet består af 7 skuespillere i 2020.  
 

Volley og badminton: 

Søndagsvolley kører godt – ungdomsvolley har ikke for 
mange medlemmer, men der er gode trænere så vi håber 
på flere spillere. Badminton kunne godt være flere, men 
træningstidspunktet er lidt dårligt for medlemmerne.   

 

Havkajak: 

God gang i svømmehalstræning – i uge 8 starter kajak-
yoga. Invitation til begynderkursus sendt ud – foregår 
15.-17. maj.  

 

20.00 Pause   

20.15 7) Julearrangement d. 6 dec.  Super god aften – vi overvejer om arrangementet skal 
flyttes til en anden dag, så flere fra bestyrelsen har 
mulighed for at deltage.  

Alle 

20.30 8) Klubhus Anders har udfordringer med at få byggetilladelse til 
udvidelse af klubhuset fra Aabenraa Kommune. Morten 
har bestilt håndværker, som er klar når tilladelsen 
kommer. Forhåbentligt kan skuret stå færdigt omrking 1. 
marts. 

Anders / 
Morten 

20.45 9) SUP board Orientering – punkt skubbes til næste møde, hvor 
Chresten deltager.  

Karsten / 
Chresten 

21.00 10) Hjemmeside Hjemmesiden trænger til en opdatering. De enkelte 
udvalg tager kontakt til Mie og aftaler opdatering af både 
tekst og billeder.  maap7@hotmail.com. 

Karsten  



21.15 11) Evt. Fitness bibeholdes foreløbigt i VBIF. Det tages op igen til 
efterårssæsonen.  
Karsten fremlægger Sundeved Efterskoles planer for de 
kommende år.  

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

24. Februar 

Punkter til 
kommende møder: 

Hvert udvalg kommer med forslag til hvordan de kan byde ind med aktiviteter til byfest.  
Godkendelse af regnskab og budget.  
SUP Board. 
Badminton – haltimer. 

 


