
 

Indkaldelse  
 Mandag d. 14 September 2020 

kl. 18:30-21.30 
Sted: Kielsbjergvej 6 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
Afbud: 

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

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 Referat godkendt og underskrevet  

 4) Generel orientering Karsten, Tine, Klavs og Kirsten har afholdt møde med 
Peter fra SE. Rigtig godt møde hvor mange ting omkring 
samarbejdet blev vendt. Herunder leje af telt, fremtidig 
halleje m.v. Samarbejdet fortsætter uændret. SE takker 
for lån af telt – SE sørger for reparation samt rengøring af 
telt, ved opsætning til næste byfest. 
I sidste uge har været møde i Landsbylauget – Bodil er 
vores repræsentant.  

Marius har tjekket samtlige forsikringer – vi er godt 
dækket ind. Nye større indkøb af materialer skal 
medforsikres.  

Karsten  

19.00 5) Årshjul Jule arrangement 2020 aflyses og genoptages 2021, 
Conventus brugerliste er opdateret af Tine og Elin, 
Høstfest er aflyst. 

Alle 

19.30 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Gymnastik: 
 
I gymnastikken plejer der altid at være højeste tryk på 
lige nu, og det er ikke blevet mindre af, at der skal 
planlægges med med covid19 restriktioner. Vi planlægger 
som udgangspunkt at kunne gennemføre en hel sæson, 
og holder vejret og følger med i udviklingen.  
 
Vi er hvert fald klar til start.   
 
I uge 35 startede Powertumbling med 4 hold. De kender 
rutinen med afspritning og rengøring fra de 2 træninger, 
vi fik lov at afholde før sommerferien.  Vi har nogle stærke 
trænerteams, som vi er helt trygge ved.  
 
Der er dømt første konkurrence allerede den 3.10, hvor de 
3 af 4 hold plejer at deltage. Grundet restriktioner stiller 
dog kun med deltagere fra 2 hold.  
 
I uge 36 var der første fortræning til vores nye hold: 
Bevægelsesværksted SYD under ledelse af ny instruktør i 
foreningen. Det er 1. gang, vi har et udtaget hold. 63 
mødte op til 1. træning og 46 stillede op til udtagelse. Ny 
er det et skønt team på 24 piger klar til sæson 20/21. 

Alle 



 
I uge 37 have AS Øvede piger 1. træning på Gråsten 
Landbrugsskole. Et nyt instruktørteam er sammensat, og 
vi tror på deres mange ideer. 
 
Så er vi nået til UGEN: uge 38 for de fleste af vores holde 
starter op.  
Vi går ind i en ny sæson med igen +50 instruktører med 
et godt fundament af uundværlige kendte instruktører. 
Heldigvis formår vi også at tiltrække en god gruppe nye 
instruktører til foreningen - både erfarne og helt nye.  
 
Opstart denne uge:  
Forældre/barn 
Heftige Herrer 
Juniormix 
Springmix 
Cross 
SMART/Yoga 
Basistræning 
 
 
Uge 39 
Weekend Deluxe (NYT) 
 
Uge 43 (afventer fodboldsæson afsluttet) 
Mor/datter 

Minifræs 
Superfræs 
 
Vi har i år valgt at sikre forhåndstilmelding på alle hold af 
hensyn til mulighed for smittesporing. 
Det bliver vi helt klart glade for af flere årsager. Nu ved 
alle hold ca. hvor mange deltagere, som vil dukke op, og 
vi skal ikke til at bruge tid på at hive kontingenter hjem. 
Det er da det bedste! 
 
Vi har fået ny medspiller i gymnastikudvalget: Mette 
Møbjerg Nissen er trådt ind efter Trine Paulsen efter eget 
ønske lige havde brug for en pause. Mette er allerede 
mere end godt i gang.  Det er lige på og hårdt i denne 
tid.  
 
Som sædvandligt har alle hold en kontaktperson i 
gymnastikudvalget, og vi fornemmer allerede, at det nok 
bliver en mere krævende opgave end ellers. Der kommer 
generelt bare flere spørgsmål i denne usikre tid: både fra 
gymnaster, forældre og ikke mindst instruktørerne.  
 
Alle hold kommer til at prøve sig lidt frem for at finde ud 
af, hvordan denne sæson skal lade sig gøre, og ikke 
mindst rengøring skal gøres til en rutine. Nogle steder 
mere end andre. Vi har i år haft udgift til rengøringsmidler 
til vores forskellige træningsfaciliter, som vi normalt ikke 
har budgetteret med. Vi har dog valgt at fastholde 
kontingent fra sidste år.  
 
Vi skal både passe på os selv, hinanden og ikke mindst 
træningsfaciliteterne.  
Vi krydser fingre for en fuldendt sæson! 
 
PS.  
Mette fra gymnastikudvalget opdagede kort før deadline 
hos Meldgaard, at vi kunne søge sponsorat.  
Derfor søgte vi på egen hånd lidt penge til opstart af 
Yogahold, og har fået bevilget 5.000 kr.  
Det er vi SUPER glade for.  
 



Fodbold: Alle hold kører godt, med træning og kampe. 
Med stor forældre opbakning til hver kamp. Diverse 
Corona regler overholdes både til træning og kampe.  
Der arbejdes på nyt kamp tøj på et par hold. 
Desværre er begge stævner her i efteråret aflyste pga 
Corona. 
Vinter sæsonen er så småt ved at blive planlagt på 
kunstgræs, mangler lidt tilbagemeldinger endnu. 
Lys anlægget bliver ordnet i uge 43, det er vi meget 
taknemlige over. Så tænker træningen forsætter godt hen 
i efteråret hvis vejret tillader. 
 
Kajak: Vi har fået bevilget tilskud til projekt strøm fra 
Danfoss. Penge til dette projekt er dog allerede fundet. 
Anders forsøger om vi kan få kanaliseret Danfoss-pengene 
til et andet projekt. Mange medlemmer – afdelingen 
fungerer rigtig godt. Der har i løbet af sommeren været 
4.000 toiletbesøg – dette vidner om en kæmpesucces.  
 
Byfest: udvalget har møde d. 13. oktober. Vi håber stadig 
på at kunne afvikle byfesten 2021.  
 
Volley: søndagsvolley er startet i søndags, med 7 
deltagere.  Klavs kontakter Gråsten Landbrugsskole eller 
Felsted Hallen for at høre om muligheden for at spille der, 
de gange træningstiden er aflyst af SE. Klavs sørger for 
reklame på facebook og på hjemmesiden via Mie. Der skal 

laves en ”gruppe” som kan hjælpe med de administrative 
ting i afdelingen.   
 
Badminton: Både børn og voksne starter indeværende 
uge. Klavs kontakter Mie og får lavet reklame på facebook 
og hjemmesiden. Der skal indhentes børneattest – Klavs 
sender info til Bente.  
 
Klubhus: Elin har ryddet op i skab i klubhus – der har 
været mus i tøjet. Der er sat gang i opsætning af 
musegitter. Det bliver monteret i næste uge. Anders har 
sørget for lås på skab, Anna rydder op, Karsten og Kirsten 
flytter gamle bilagsmapper derned.  

20.00 Pause   

20.10 7) Sup Chresten fortæller om de erfaringer afdelingen har gjort i 
opstartsfasen. Der søges fonde til indkøb af Sup-boards. 
Chresten sender info til ansøgning til Anna, som sender 
videre. Bestyrelsen bakker op om at afdelingen fortsætter 
til næste år. Der er to af deltagerne som har fået 
instruktørkursus og førstehjælpskursus, og er klar til at 
være frivillige trænere næste år. Der skal reklameres i 
god til inden opstart 2021. Chresten og de to nye trænere 
inviteres til bestyreslesmøde i februar 2021.   

Chresten  

20.45 8) Budget  Alle afleverer budgettal Alle 

21.00 9) Discgolfbane Bente finder oplysninger til næste møde. Alle 

21.15 10) Evt. Hjemmeside – er den forældet og for besværlig at 
opdatere? Karsten undersøger muligheder. Emnet drøftes 
på næste møde. 
 
Bente og Morten inviterer til julefrokost – forslag 21. 
november.   

 

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 



Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

21. Oktober 2020  

Punkter til 
kommende møder: 

Discgolfbane, hjemmeside, julefrokost 

 


