
 

Indkaldelse  

 Onsdag d. 15. Juni 2020 
kl. 19:00-22.00 

På Kielsbjergvej 6, 6200 
Aabenraa 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, Bente 
Dall, Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt, Anders Andersen 
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser   

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt  

 4) Generel orientering Elin tager kontakt til Ulrik ved Åbenrå Kommune vedr. lys 
på sportspladsen.  

Karsten  

19.15 Natur træning Annette og Hanne deltager med orientering om forsøget 
med opstart af Natur træning, og de udfordringer der har 
været med manglende deltagere. Snak om yderligere 
reklame, evt. i form af enkel folder. Skal man forsøge at 
ramme en anden målgruppe. Aftalt at mødes igen til 
februar og se om det skal have et nyt forsøg.  

Hanne 
Anette 

19.45 5) Årshjul Julearrangement. Vi holder fast ved første fredag i 
december, som de tidligere år. Morten kontakter Rune 
vedr. underholdning. 
 

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Hvert udvalg sender info på mail til hele bestyrelsen inden 
mødet, så punktet er til at løfte evt. 
udfordringer/problemstillinger. 
 
 
 
************************** 
Kajak 

 

Vi har fået tilbud fra Bjarne Bygvrå på 19937 kr. for kabel 

og målerskab. 

Det er helt ok at vi får Michael til hjælpe med at lægge 

kablet ned. 

Allan Lund har givet et tilbud på mellem 4000kr og 

10000kr. afhængig af hvor meget vi bidrager. 

Det vil sige max. 30000kr – 25% fra kommunen = 

22500kr. 

Jeg var til GF i Varnæs bådelaug i aftes. De var positive 

for at bidrage med et tilskud. 

 



Vi vil gerne have lov til at sende brev til brugere af toilet 

faciliteter ved varnæsvig om at bidrage med et beløb. 

Varnæs Bådelaug 

Varnæs Vinterbadere 

Børnehaven Regnbuen 

Varnæs Skole 

Sundeved Efterskole 

Varnæs – Bovrup Borgerlauag. 
 
 
********************************** 
Nyt fra byfestudvalget til bestyrelsen VBIF :  
 
D. 3.6 . 20 holdt byfestudvalget et møde ang . afholdelse 
af et arrangement i september 20 som alternativ til 
Byfesten, der ikke kunne afholdes i Kristi 
himmelfartsdagene pga corona. 
Der blev diskuteret meget og udfra diskussionerne truffet 
den beslutning, at vi fandt det mest hensigtsmæssigt ikke 
at afholde en byfestdag i september. I stedet glæde os til 
at fejre Byfestens 40 års jubilæum i 2021.  
Der er for få datoér at vælge imellem. Når landet igen 
åbnes op for forsamlinger vil familiefester som 
konfirmationer, bryllupper og runde fødselsdage blive 
fortrukket fremfor en byfestdag.  
Bange for at komme til at bruge mange spildte ressourser 
på planlægning med stor risiko for sen aflysning. 
Der er stor   vejrusikkerhed, når vi kommer hen til 
efteråret .  Ingen der ved om coronas 2.bølge vil ramme 
Danmark og dermed atter nedlukning.  
Forslag : Byfestudvalget vil tilbyde at hjælpe til ved  VBIf 
´s jule arrangement i december med evt udvidet aktivitet 
som juleløb, gåtur , suppe evt t- shirt. 
 
Kort status fra gymnastikafdelingen:  

 
Som nævnt i sidste måned er vi sædvanen tro ved at 
planlæge ny sæson. 
Vi er i dialog med flere nye mulige instruktører, så vi er 
fortrøstningsfulde og har helt klart troen på et fortsat 
stærkt instruktørteam til sæson 20/21. 
 
Da vi måtte lukke ned grundet Covid-19 tilbage i marts, 
betød det aflysning af opvisninger, og de fleste hold fik 
ikke mulighed for de afsluttende 1 - 2 træninger.  
 
Hårdest gik det ud over powertumbling, da konkurrence- 
og dermed træningssæsonen normalt løber frem til midt 
maj. De de har fået afkortet sæsonen væsentligt, har vi 
efter genåbning af Danmark haft gode dialoger med 
Sundeved Efterskole, om muligheden for at sikre 
tumblerne et par sidste træninger.   
 
Selvom vi både skal efterleve de corona-regler som vores 
træningsfaciliteter som efterskole er underlagt, og de 
generelle regler/vilkår for træning i et springcenter, så er 
det lykkes os at få danne et grundlag for afsluttende 
træninger i denne uge og næste uge. Samarbejde længe 
leve! Til trods for restriktioner så er det tydeligt at mærke, 
at både trænere og tumblere glæder sig.  Vi er klar med 
sprit - både til hænder, fødder og springbaner.  
Badminton og volley: Klavs skal have haltimer på plads 
til næste sæson. Der er ingen træner til ungdomsvolley 
næste år – holder droppes.  



 
Fodbold: fodbold er opstartet efter Corona-lukning, der 
har indtil nu været træning i både Varnæs og Bovrup. 
Banen i Bovrup er lukket fra næste uge til efter 
sommerferien – Åbenrå Kommune renoverer banen. Alle 
har betalt kontingent og tøj. Tøj ventes klar til udlevering 
inden sommerferien. Fodboldfitness er startet op som nyt 
hold – der er pt 8 tilmeldte. Klubhuset er stadig kun åbnet 
for toiletbesøg. Omklædningsrum holdes lukket foreløbigt. 
Banerne opkridtes efter gældende regler, så Corona-
restriktioner overholdes. Karsten tager billeder ved det 
nye boldskur til BHJ-fonden.  

20.00 Pause   

20.15 7) Generalforsamling  Tirsdag d. 30.06.20 klokken 19.00 på Sundeved 
Efterskole. Karsten sørger for offentliggørelse.  

Karsten  

20.30 8) Sup Chresten Krogh orienterer. Formålet er at få flere ind i 
foreningslivet. Der har via DGI været lavet et stort 
forarbejde for at undersøge behovet, både med hensyn til 
selve idrætten og formen. Umiddelbart er der stor 
interesse og mange deltagere – som også fungerer godt 
socialt. Chresten har gang i at få lavet reklame både via 
DGI/Udspil og Jyske Vestkysten/Ugeavisen. Der skal laves 
aktiv markedsføring midt i juli, for at få folk i gang når der 
startes op igen efter sommerferien i august. Docking 
station lånes fra anden klub, for at afprøve. Det vil være 
første materiale der ønskes i afdelingen. Snak om evt. 
fondssøgning hertil. Alle er enige om at det er et 
fantastisk projekt. Vi laver opfølgning i august/september, 
hvor Chresten igen inviteres.    

Chresten 
Krogh   

21.00 9) Status økonomi Covid 19  Ingen svar om Corona-hjælpepakke, som vi har søgt ved 
DGI. Puljen forventes udvidet, svar forventes i løbet af 
juni.  

Kirsten / 
Karsten  

21.20 10) Fonde Anders har igen rykket for svar vedr. udbetaling og 
Karsten har talt med formanden for LAG Sønderjylland 
vedr. manglende udbetaling af bevilgede midler til 
bålhytten.  

Anna / 
Anders 

21.40 11 Arrangement Sep Morten og Bente finder en dato.  Alle 

21.50 12) Evt. Morten Lorenzen: Morten har overdraget formandsposten 
for ”Byfornyelse – sportsplads” til Bodil Wilhelmsen.  
 
Morten tager bolden med at få vasket teltet inden det 
pakkes helt ned på Sundeved.  
 
Aftale mødedatoer – 14. september, 21. oktober, 17. 
november. 

Alle 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

17. august 2020  

Punkter til 
kommende møder: 

 

 


