
 

Indkaldelse  
 Mandag d. 17 November 2020 

kl. 18:30-21.30 
Sted: Kielsbjergvej 6 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: 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: 

18.30 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser   

 3) Gennemgang af referatet Bente kontakter SE (Peter) vedr. plan for rep. af telt.  
Vi har endnu engang indsendt ansøgning til DGI´s 
Coronapulje.  
Juleafslutning er aflyst. Ildsjæl-udvalget afholder møde 
ultimo november – der er kommet flere indstillinger.   

 

 4) Generel orientering Landsbylaug – Bodil og Lars Peter repræsenterer VBIF. 
Kort orientering om hvad der arbejdes med.  

Karsten  

19.00 5) Årshjul  Alle 

19.15 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Gymnastik: 
En status fra gymnastikken - på godt og ondt - og dog 
med et stort smil.  
 
En helt ærlig melding om, at man virkeligt skal brænde for 
det frivillige arbejde for at have lyst til at være med lige 
nu.  
 
Den ene restriktion efter den anden får os længere og 
længere ned i knæ... men vi træner fortsat!! 
 
Et megasejt gymnastikudvalg har brugt aftener og 
weekender på at få flere puslespil til at gå op løbende - og 
så er det den bedste oplevelse, når vi har fleksible 
instruktører og trænere, som oven i hatten giver meget 
mere af sig selv og deres tid, end vi havde turde håbe på. 
 
Det korte af det lange er, at de fleste hold træner lige nu. 
Det er vi simpelthen SÅ stolte af.  
TAK til ikke kun instruktører og trænere, men også til 
vores samarbejdspartnere: Sundeved efterskole, Varnæs 
skole og Bovrup Børnehave som har åbnet op for flere 
træningstimer i deres haler/sale, så vi kan dele flere hold i 
2.  
 
Den 2. konkurrence for vores tumblere skulle have fundet 
sted her i november, men er blevet aflyst. Derfor har 
tumblingsudvalgets 2 førstedamer - Lone og Mia - stillet 
sig til rådighed som dommere på fredag, så alle hold kan 
lave egen konkurrence i træningstiden.  

Det er nu en træning, der bliver set meget frem til.  

Alle 



 
Tumblerne har igen i år formået at samle sponsorer til 
deres t-shirts. Det har givet et pænt beløb til opsparingen. 
Det er vi rigtigt glade for, da der venter en snarlig 
udskiftning af den øverste del af fiberbanen, som vi pt er 
ved at indhente tilbud på.   
 
Vi har pt 4 gymnaster/tumblere som er "hjemsendt" fra 
træning, da de er +21 år, og derfor ikke kan træne 
sammen med deres holdkammerater.  Vi håber SÅ meget, 
at vi kan få dem med igen fra næste uge, hvor vi krydser 
fingre for, at restriktionerne kan tilsmile holdidrætten 
igen.   
 
Vi kæmper videre, og går med overvejelser om plan B, C 
g D når der skal tænkes kreativt ift mulighed for opvisning 
til foråret.  
 
Vi har vænnet os til mundbind, håndsprit og flere 
ugentlige snakke med gymnaster og forældre som på den 
ene eller anden måde er coronaramt.  
  
OG lige om snart har vi udstyret alle instruktører og 
trænere med VBIF-mundbind :O)  
 
Fodbold: 

Efterårs sæsonen sluttede uden diverse afslutninger of 
andre sociale tiltag, men vi kan se tilbage på en god 
sæson. 

Vinter sæsonen er startet for børne/ ungdoms holdene på 
kunstgræs banen, med lidt justeringer for at kunne holde 
lidt økonomi i det. Senior herrer venter med at starte op, 
til der måske kommer nye retnings linjer for +21 år. Et 
børne hold starter først op efter nytår for at give børnene 
mulighed for at gå til gymnastik og have en lille fodbold 
pause. 

Der kunne skrives en masse om Corona, retnings linjer og 
udfordringer, men der er styr på sprit, afvaskning, 
mundbind, hold opdelingen, forældre, tilmeldningen som 
det er lige nu. Så den er med som en ekstra spiller hele 
tiden. 

Vi er udfordret på U 14 drenge holdet, der mangler 

simpelthen spillere. Der tænkes muligheder for foråret, 
håber det lykkes. 

Vi skal ud og tjekke markedet for " klubtøj" til foråret, 
Sport 24 har lavet omstrukturering, så måske skal vi 
prøve noget nyt. 

Det årlige kommune møde er aflyst, så der er kommet en 
samlet redegørelse for hvad der er lavet og hvad der skal 
laves i 2021, rundt om på anlæggene. Og vi står ikke til 
større opgaver næste år, det har vi jo fået i år. Der kan 
lige nævnes igen at lys anlægget blev lavet i uge 41, til 
stor glæde for vores spillere.  

Byfestudvalg: 

Referat fra byfestmøde d. 29.10.20 i klubhuset 
 
Afbud fra Vickie og Tommy. 



Fremmødte : Torkild, Jakob, Birte, Anna, Anitta, Bente  
Præsentation af byfestmedlemmer og deres funktioner.  
Drøftelse om fredag aften . 
2. Drøftelse om fremtid : Prøver at se an til januar om det 
har  ændret sig med forsamlingsforbud. Derefter tage 
stilling til om vi kan afholde en byfest som vanligt.  
Aftale med Vickie at hyre ”Banditterne ” til lørdag aften og 
høre om hvornår de senest skal aflyses vederlagsfrit. Det 
samme med Thunderpower om torsdagen.  
Birte tjekker op med Klaus fra det tidligere Hottryk hvad 
prisen er fremover, da det nu er en ny ejer af firmaet.  
Alternativt tales om Tommys ide med at holde nogle 
enkelte arrangementer over en weekend som en 
begivenhed som ex havetraktor ringridning mm for alle.  
Som arrangørere skal vi være opmærksom på at der vil 
være mange nye restriktioner.  
3. Nye tiltag.  
Forslag om walk and talk  for alle . Evt 3 km.  
Måske byfestløb igen ? Evt det nye løbefællesskab vil 
arrangere ?  
Vinde nysynet bil ved at købe en nøgle til 100 kr. Eller en 
surprice boks ?  
Bilbanko , bilorienteringsløb.  
Evt. Anna har ryddet op i skabene i klubhuset. Det aflåste 
skab er byfestens sammen med den nederste hylde i skab 
2. De øvrige skabe er fodboldafd. Og VBIF´s.  

Klubhus: 

Der er opsat rotte/muse sikring. Morten har fået tilbud på 
udskiftning af dør. Kirsten undersøger om det kan 
indeholdes i næste års bevilling af lokaletilskud. Der er 
lukket ned for vinteren – gjort rent m.v.   

Volley og badminton: 

Badminton : Der er pt 8 tilmeldte på børneholdet og 5 på 
voksenholdet.  

Søndagsvolley: pt. 7 tilmeldte. 

Fondssøgning: 

Afvisning fra Broager Sparekasse vedr. ansøgning til SUP, 
ansøgning hos Nordlys forsøges. 

Kajak: 

Sæsonen er slut. Planlagt medlemsmøde er aflyst pga 
corona. Container er kørt i vinterhi. Anders kontakter 
Peter Højer vedr. samarbejde omkring mulighed for 
yderligere opbevaringplads ved Varnæs Vig.  

Generelt: 

Der skal strammes op på brug af mundbind når holdene 
færdes på SE. Især de voksne.  

 
 

20.15 Pause   



20.30 7) Discgolfbane Bente har fået pris på etablering af bane. Samarbejde 
med SE i gang. Besluttet at vi søger fonde hertil.  

Bente 

20.45 8) Outdoor Der arbejdes på at finde en bestyrelsesrepræsentant som 
kan dække HELE outdoor området.  

Karsten  

20.55 9) Hjemmeside Karsten sender Linn´s infooplysning rundt – alle sender 
info til hende om tanker med evt. ny hjemmeside.  

Karsten  

21.05 10) Julefrokost Aflyst pga corona Alle 

21.15 11 ) Evt. Snak omkring det gode samarbejde med SE – herunder 
brug af VBIF´s navn i fondssøgninger. 
Der er ikke flere håndklæder – vi skal finde nye gaver. 
Morten finder forslag.  

 

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

12. januar, 8. februar, 24. marts generalforsamling, 13. april  

Punkter til 
kommende møder: 

Status corona, outdoor, hjemmeside, Varnæs Vig løb 

 


