
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 18. August 2020 

kl. 19:00-22.00 
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, 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 Bestyrelsesarrangement udskudt til foråret.   

 4) Generel orientering Pengene fra LAG er landet på VBI’s konto. Karsten, Claus 
Holm og Kirsten har i eftermiddag været til 
evalueringsmøde på Åbenrå, vedr. lokaletilskud. 
Karsten tager fat i Marius vedr. forsikring af udvidelse af 
klubhus.   

Karsten  

19.30 5) Årshjul Indhentelse af børneattester fungerer rigtig fint.  Budget 
vedr. kurser og materialer skal medbringes ved næste 
møde i september. Ansøgning om tilskud 2021 skal 
indsendes 1. oktober. Bente skriver til Steen Kruse, Bladet 
vedr. indstilling til årets Ildsjæl. Åben hal er udskudt så 
længe der er corona.  

Alle 

20.00 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Morten: der tages billeder af udvidelsen af klubhuset i 
næste uge. Rune er kontaktet vedr. musik til 
juleafslutning – han er booket til anden side, men med 
forbehold for corona-situstionen.  
 
Ultimo august/primo september afholdes møde med SE 
vedr. halkontrakter for ny sæson. Karsten, Tine, Klavs og 
Kirsten deltager.  
 
Gymnastik: tumbling starter op i uge 35 – øvrige hold 
starter op i henholdsvis uge 38 og 43. Coronasituationen 
følges nøje, der er taget forholdsregler i forbindelse med 
rengøring/afspritning på SE – fysiske opstartsmøder er 
droppet, det klares telefonisk.   
 
Fitness tilbydes ikke længere i VBIF – evt. fremtidig 
Fitness vil foregå ved direkte tilmelding til SE.  
 
Volley og Badminton: Volley tilbyder i år kun 
søndagsvolley. Klavs skal aftale endelige detaljer om 
opstart med Peter fra SE.  
 
Fonde: Ansøgninger til klubhus - nej fra Sydbankfonden, 
Nykredit udsat. Meldgaard ansøgt om tilskud til Yoga.  
 
Byfest:  Forståeligt sker der ikke så meget i Byfest 

udvalget . Vi er bare så glade for at vi har fået to nye 

Alle 



valgt ind på generalforsamlingen og glæder os til 
samarbejdet med Annitta og Jacob .  
 

Fodbold:  Alle hold er  starter op igen, efter en velfortjent 
ferie. Nogle hold har allerede trænet i flere uger. Og de 
første kampe er spillet , så der er fuld fart på. Vi er 
stadigvæk under lagt mange restrektioner pga Covid 
19.  Det har bla gjort at vores U 16 hold kun træner i 
Felsted pt. Vi har simpelthen ikke baner nok, hvis også 
diverse afstands krav skal overholdes. Alle kampe spilles i 
Bovrup, så der er der kamp flere gang i ugen. Altid med 
stor tilslutning, men også her er der retnings linjer der 
skal efterkommes.  

Der blev brugt mange resurser i sommerferien på at få et 
nyt træner team på benene til FVB U16 drenge, heldigvis 
lykkes det, med hjælp fra vores senior trænere, som lige 
skal være med på side linjen i starten . Men det ser ud til 
at der er kommet en god løsning og et godt træner par ud 
af den udfordring.  

Efteråret er også typisk stævne sæson, så mange af vores 
hold er tilmeldt , men desværre blev BNS cup i V. Sotrup 
aflyst i weekenden. Men endnu et stævne i Rødekro 
venter midt i September. 

Vinter sæsonen er vi ikke begyndt at arbejde på endnu. 

Banen i Bovrup blev ordnet lige inden ferien, hvilket der 
har gjort den endnu bedre. Robotterne kører under opsyn 
af Tage ( uden hans flere gange daglige tilsyn, ville det 
ikke være muligt. Mange tak) 

Der er også kommet besked fra kommunen om de skifter 
vores  armaturer på lys anlægget, og laver årligt det 
lovpligtige eftersyn og evt reparationer. Det er en utrolig 
positiv tilbagemelding, som forening skal være meget 
glade for. 

Seniorholdet får grønt lys til at opsætte nyt skab i 
klubhus. 

Havkajak:  
 
Der er gravet strøm ned ved Varnæs Vig. Der skal 
afregnes strøm med Bente og Mogens – er aflæst. Anders 
sender mail til Kirsten. Brugstilladelsen fra kommunen er 
kommet. Anders færdigmelder til DGI. Slutregnskab 
sendes til Aabenraa Fritidsråd for at få udbetalt det sidste 
tilskud.  
 

21.00 Pause   

21.15 7) Generalforsamling  Evaluering – god aften. Godt flow i år, hvor kun Karsten 
fremlagde. Kirsten sørger for at referatet lægges på 

hjemmesiden.  

Alle 

21.30 8) Status økonomi Covid 19 Status ansøgning Corona hjælpepakke. Vi har ansøgt om 
ca. 103.000 og fået tildelt ca. 37.000.  

Kirsten / 
Karsten 

21.45 9) Evt Landsstævne – diskussion om hvorvidt VBIF igen til næste 
års landsstævne skal give støtte til fælles t-shirt.   
 
SUP – Chresten inviteres med til næste møde – Karsten 
sender invitation. Anna kontakter Chresten vedr. 
ansøgning til Broager Sparekasse. 

 



 
VBIF løb – Jens Hamann har idé om opstart af løb. VBIF 
bakker op – vi foreslår en prøveperiode fra efterår 2020. 
Med opstart af hold fra forår 2021. 
 
Corona – hvad gør vi hvis nogen er ramt. DGI har udsendt 
vejledning om hvordan man forholder sig, såfremt et 
medlem er testet positiv for Covid-19. Disse regler følges. 

    

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

14. September 2020  

Punkter til 
kommende møder: 

SUP, budget, halleje, landsstævne, discgolfbane 

 


