
Dagsorden: 

Referat
 Tirsdag den 14. april 2015 

kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole

VBIF

Indkaldt af: Henriette Ebbesen Referat af: Bodil Wilhelmsen

Mødetype: Bestyrelsesmøde Observatører:

Ordstyrer: Henriette Ebbesen

Deltagere:  Kirsten Billund, Chresten Krogh, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs 
Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, Elin Moldt, Bente Dall, Henriette 
Ebbesen

Læs venligst: 

Medbring venligst:  
Else Marie/computer 

Afbud: Kim Hamann, 
Dorte kommer senere, 
Carsten

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig:

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen og 
velkommen til Bente og 
Elin ☺

Velkommen til Bente og Elin. Mail adresser skal ændres på 
vores hjemmeside – Henriette har informeret Kristian og 
bedt gøre det. Kirsten sørger for ændringerne i conventus.

19.10 2) Åben for tilføjelser Brev fra Varnæsvig optimistjolle klub:  
Varnæsvig Optimistjolleklub har besluttet at opløse sig og 
deres økonomiske overskud på 13.000.- vil de overgive til 
vbif – i samme omgang har kajakafdelingen fået tildelt 
20.000.- Vi vil gerne modtage og siger tusind tak for 
pengegaven. Henriette sørger for en tak til klubben, som 
kommer i ”bladet”. 

19.15 3) Gennemgang af 
referatet

Hængepartier? 
Underskrive referatet fra sidste gang.

Henriette

19.20 4) Evaluering af 
generalforsamlingen

Indlæg: god fordeling og dejligt med forskellige indlæg. 
Antal: antallet er som det kan forventes. Det har været 
stabilt de senere år.  
Forplejning: perfekt

Henriette

19.40 5) Økonomi Der strømmer pt. masser af ansøgninger ind til 
sommerens  skoler og lejre. 

Kirsten 

20.00 6) Klubhuset Hvem ejer fjernsynet i klubhuset? Det skal afhentes ellers 
bliver det fjernet.  Henriette kontakter Vagn/Else Marie 
ang. rengøringen.

Anders & 
Vagn

20.10 7) Festudvalget Bente deler boder ud til bestyrelsen☺ Carsten



20.20 8) Nyt fra udvalgene Havkajak:  
Overvejer pt., hvordan pengene fra optimistjolleklubben 
skal bruges. 
Klar til den nye sæson – nyt udstyr er indkøbt, så de kan 
ro sikkert ud.  
Begynderhold 8.,9. og 10. maj. 
Kursus om fastholdelse af medlemmer afholdes i juni – 
Chresten informerer bestyrelsen om datoen senere. 
I år byder kajak på to ture hver torsdag, så alle niveauer 
af roere kan tilgodeses. 

Fodbold: 
11 hold er i gang.  
Banerne er ordnet og kridtet op til den nye sæson. 
Ved banen i Bovrup er der en udfordring i forhold til 
omklædningsfaciliteter – der er kun et omklædningsrum, 
så det får vores gæstehold. 
Lysanlæg: vi afventer melding fra kommunen – 
forhåbentlig er det på plads til efteråret. 

Badminton/volley: 
Sæson er næsten afsluttet. Volleyafd. Med påskestævne 
og –frokost. 
Kirsten sørger for honorar til volley 
Klaus køber gavekort til Aabenraa handel til hjælperne i 
badminton. 

Gymnastik: 
Vintersæsonen er næsten afsluttet. Powertumblerne er 
stadig i gang. 
Sommersæsonen er snart på plads – et enkelt hold er 
allerede startet. 

Løb:  
Løbeafd. Har brug for en udmelding fra bestyrelsen i 
forhold til afdelingens eksistensgrundlag. Der er en 
udfordring, da der pt. ikke er mange medlemmer i 
afdelingen. 
Bestyrelsen giver forskellige input til løbeafdelingen. 
Varnæsvigløbet: 
Glade og positive tilbagemeldinger fra løberne. 180 deltog 
i løbet.  
Samlet overskud er på lige knap 8.000.- på trods af nye 
udgifter til chip og startnumre.

20.40 9) Nyt fra bestyrelsen Kim har aftalt kreditnota med PE-redskaber.

20.45 10) kaffepause

21.00 11) Konfirmander Henriette tager sig af opgaven Henriette

21.30 12) Visioner for den 
kommende sæson

Fælles: 
Bruge vores muligheder for at reklamere for hinandens 
aktiviteter og bruge facebook/conventus etc. 
Sammenkæde børnenes idræt med mulighed for at 
forældrene kan løbe en tur/gå i fitness/spille badminton 
etc. 
Breddeidræt – idræt for alle.  
”Plads til alle – alle har en plads” 

Kajak: Børn og unge afdeling 

Løb: få flere medlemmer 

Fodbold: Fastholde medlemmerne -  

Volley: Få flere medlemmer på det ”gamle” hold. 

Badminton: Få flere voksne medlemmer – 17+ 

Gymnastik: større pædagogisk opbakning til vores store 
hold

Henriette



21.35 13) Hjemmesiden Henriette snakker med Kristian om, hvordan bestyrelsen 
skal give ham input til hjemmesiden. 
”krusedulleteksten  på latin” findes stadig på volley og 
badmintons sider, de skal rettes til, så siderne viser, hvad 
afdelingerne reelt tilbyder. 
Alle afdelingers kontingentbetaling skal oprettes på 
samme måde, som fodboldafdelingens er oprettet. På den 
måde, kan den enkelte afdeling selv oprette nye hold 
gennem conventus og få dem direkte på hjemmesiden.

Henriette

21.40 14) Bladet Henriette sørger for en tak til optimistjolleklubben. Henriette

21.45 15) Evt. Vi snakker om det at gå i bad efter en aktivitet – vi vil 
prøve at snakke om det i de enkelte afdelinger. Det 
handler om, at få instruktører og trænere til at gå ind for 
det og tage sig tiden til at sørge for ok bademuligheder for 
deltagerne.

Praktiske forhold: 

Bilag: 

Næste møde: 


