
Mødeindkaldelsen  Tirsdag den 25. maj 

Kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

  

Indkaldt af:  Henriette 
Ebbesen 

Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: Bestyrelsesmøde Observatører: 

Ordstyrer: Henriette Ebbesen 

  

Deltagere:  Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Margret Friis, 
Peder Schurizek, Torben Frederiksen, Mogens 
Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs 
Albertsen,Mette Träger, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 

Medbring venligst: Else Marie: Computer 

Afbud: Glenn 

  

  

Dagsorden:  
Emne: 

Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af dagsorden Godkendt – ekstra punkt omkring omkostningsdækning til 
trænere og tilskud til lejre 

2) Nyt fra bestyrelsen Næstformand: intet nyt 

Kasserer: intet nyt 

Sekretær: opdateres om betalende 
gæster ved byfest 

Formand: Mogens tager til 
halfordelingsmøde for håndbold, 
fodbold skal selv sørge for tilmelding 
til mødet og deltage for at få tider. 

Henriette undersøger om man kan 
gøre noget i forbindelse med Aktiv-
vig-dag. 

Peder ?? 



3) Nyt fra udvalgene Løb: medlemstal oppe på ca. 50. Der 
begynder at komme folk lidt udefra. 
Budget tilrettes så det også 
indeholder træner / 
hjælpetrænerhonorar, som svarer til 
de satser der står på hjemmesiden. 
Løbeafdelingen får trøjer og det 
godkendes at VBIF betaler tryk. 

Gymnastik: næsten styr på næste 
sæson. Arbejder med at få sendt de 
unge på kursus. Arbejder med ekstra 
kursus i springmodtagning. 

Håndbold: der er et enkelt hold i 
gang denne sommer. Mogens laver 
en liste over hvem der har deltaget – 
der opkræves et symbolsk beløb, 
som dækker omkostninger. 

Havkajak: Sæson godt i gang, bro 
sat op, Sydbank har givet et tilskud 
på 10.000 – overrækkes d. 3. juni 
klokken 18.30 – yderligere tilskud på 
9.000 fra Danfoss. Torben sørger for 
at få penge fra fritidsrådet. 

Badminton og volleyball: intet nyt – 
Klavs skal sørge for at skrive lidt nyt 
til hjemmesiden og maile til Rikke – 
rilund@sol.dk, samt sørge for 
haltider i Sundeved til næste sæson. 

Mette og Kirsten 

Torben 

Klavs 

4) Samarbejdsaftalen med Sportigan Mogens fremviser forslag til fælles 
VBIF træningsdragt – samt speciel til 
løbeafdeling. Ideen om fællestøj blev 
positivt modtaget. Det diskuteres om 
foreningen skal købe dragt til alle 
trænere / hjælpere. Beslutning 
herom træffes til møde i august. Alle 
udvalg kommer med antal og forslag 
til dragt – medbringes til næste 
møde. Mogens kontakter Sportigan. 

Mogens 

5) Økonomistatus Budget gennemgåes / regnskab 
følges op næste gang i august. 
Kirsten mailer halvårs-regnskab til 
enkelte afdelinger senest 1. august. 
Mogens sørger for kontoudtog fra 
Sportigan. 

Kirsten 

6) Klubhuset Henriette orienterer om nyt tilbud fra 
maler. Høringsfristen udløber uge 
22, byggeriet forventes igangsat 
medio juni. Mogens rykker tømrer, 
for igangsætning af boldskur. 
Diskussion om et vindue skal 
udskiftet. Besluttet at vente og skifte 
alle vinduer om nogle år. 

Godkendt tilbud fra tømrer 131.000, 
maler 25.750, Codan dækker heraf 
65.000. VBIF´s udgift pt. 91.750. 
Hertil kommer VVS-arbejde. 
Bestyrelsen har tidligere godkendt et 
maximum på 100.000. Mogens 
sørger for at få priser fra lokale. 
Mogens laver opstilling over aftaler 

Glenn 



til bestyrelsen. 

7) Byfesten – evaluering og status Indtægt fra cykelløb ca. 50.000. 
Fredag aften var der en del ballade 
med politibesøg, dog ikke i teltet. 
Den presseomtale der efterfølgende 
har været er ærgerlig. Lørdag gik 
fint. Søndag regnede væk, mange 
aktiviteter blev aflyst. Der var ca. 
120 til sild og revy søndag aften. 

Margret 

Omsætning på pladsen ca. 195.000. Forventet overskud i alt ca. 70.000. 

Kritik af afslutningsstale. Der er kritikmøde torsdag d. 27.05.10 klokken 19.00 i klubhuset. 

8) Honorar, 

Tildkud lejre 

Hjemmesiden om omkostningsdækning 
tilrettes til aktuelle satser. Henriette 
sørger herfor. Til næste møde, laver 
Henriette udkast til øvrige rettelser. 

Henriette 

9) Evt. Punkt til næste møde om at holde en informationsaften for 
alle foreningens trænere i september. 

Budgetgodkendelse / regnskabsopfølgning næste møde. 

Praktiske forhold: 

Bilag: 

Næste møde: Tirsdag den 10. august 2010 kl.19.00 på 
Sundeved Efterskole 

Henriette Ebbesen    Kirsten Billund    Else Marie Jensen    Margreth Friis 

Torben Frederiksen    Mogens Jensen    Bodil Wilhelmsen    Kim Hamann 

Klavs Albertsen    Mette Träger 

 


