
 

 

Mødeindkaldelsen 

tirsdag den 20. november 
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, Sonny Frøhlich, Chresten Krogh, Mogens 
Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe,  Henriette 
Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:  Mogens Jensen, Belinda og Johnny 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Godkendt.  

2) Åben for 
tilføjelser 

Bankskifte – Danske Bank kan ikke længere yde den service at udbetale 
kontanter når vi har brug for vekselpenge – derfor har Else Marie og 
Kirsten arbejdet i at skifte til Frøs. En enig bestyrelse beslutter dette. 
Henriette giver Marius besked. Henriette kontakter Hans Vigen, for at få 
sat gang i overflytningen. Else Marie og Kirsten får fuldmagt til alle 
konti, både byfest og VBIF. 

 

3) Gennemgang af 
referatet 

Hængepartier? Marius, Henriette og Johnny skal holde møde om 
ringridning. Nyt om frikontingenter opdateres først på hjemmesiden, når 
vi har helt styr på hvordan nyt on-linesystem virker. Afventer Kirsten.  

Henriette 

4) Byfesten, 
Aktivigdagen, 
Veterantræf & 
Bovrup Ringridning 

Veterantræf 2013 bliver 14. september, altså samme dag som Aktivig-
dag…  Henriette kontakter Lorens Peter og opfordrer til at Aktivig-dagen 
fremrykkes, evt. til ugen før. Teltet bliver sat op ved HG Auto.  
Johnny afleverer alle bilag til Else Marie inden udgangen af november. 

 

5) Nyt fra 
udvalgene + 
klubhuset 

I næste uge tømmes varmtvandsbeholderen – og kan først bruges igen 
når fodbold starter igen. Status omkring indkøb af møbler til klubhus – 
Sonny vender tilbage med hvad der er tilbage til skabe når andre indkøb 
er gjort.  
Håndbold – godt i gang. Conny sender holdliste til Kirsten – kontingent 
opkræves i år kun én gang. Ny træner til holdet på Sundeved – Belinda 
tovholder. 
Løbeafdeling har stor succes for tiden – mange nye deltagere. Dorte 
retter adresse fra Dansk Atletik Forbund – beslutningen om evt. 
medlemskab træffes på møde i løbeafdelingen.  
Kajak – broen oppe og containeren kørt i hi. Planlagt svømmehalskurser 
2 gange i foråret. Nye hjælpeinstruktører tager sig af nye kursister til 
næste år. Chresten er i gang med vejlederkursus – forventer at bestå 8. 
december. Vil give store muligheder for at tiltrække kursister til Varnæs. 
Gymnasatik - god gang i alle hold.  Der arbejdes i øjeblikket ekstra med 
at blive klar til juleafslutningen. Bodil har lejet hallen fredag d. 1. 
februar til ”åben hal for voksne”. Vigtigt med gode modtagere til spring. 
Bodil kontakter Asbjørn.  
Badminton – godt i gang – Klavs sørger for holdlister senest til 
juleafslutningen. Knap så mange deltagere som de seneste år. Henriette 
sørger for børneattester til ”elev-trænere”.  

Der skal reklameres lidt mere for badminton – gøres til juleafslutningen.  
Volley – ungdomsholdet er ca. 15 spillere. De voksne er det sædvanlige 
hold på omkring 20.  
Fodbold i fuld gang indendørs – knap så stor tilslutning som de andre år. 

 

6) Det samlede 
budget godkendes 

Beløb pr. medlem til dækning af fællesudgifter sættes næste år til 100 
kr. Ved næste møde gennemgås foreningens samlede budget og de 
enkelte poster gennemgås for evt. besparelser/omprioriteringer. 
Henriette sørger for at der er net-forbindelse så Kirsten kan gennemgå 
tallene på smartboard, og endeligt budget kan sættes sammen. Udgifter 
til halleje er ikke helt klar – Henriette får styr på hvad kommunen vil 
give i tilskud.  

Kirsten 

7) Nyt fra 
bestyrelsen 

Intet nyt  



8) Julearrangement Henriette foreslår at vi starter med  Lucia-optog – og kontakter Else fra 
skolen om samarbejde. Forslag om afslutning med tumbling. 
Musikindslag – Henriette arbejder på sagen. Leg i hal og springcenter. 
Edith sørger for kaffe m.v. Kristian tager nye billeder til hjemmesiden.  
Henriette gennemgår aftenens program og to-do-liste – og fremsender 
listen pr. mail.  

Henriette 

9) Ny aftale med 
Sportigan 

Aftalen er underskrevet – besluttet at det aftalte startbeløb i år går til 
håndbold og volleyball. Beløbet vil fremover gå på skift mellem 
afdelingerne. 

Henriette 

10) LS Esbjerg Henriette har et par bluser med som forslag – sort kortærmet 
umiddelbart valgt.  
Fint, hvis vi kan præsenterer LS/VBIF blusen til julearrangementet  
Chresten kommer med forslag til logo til landsstævnetøj. 
 
Vi 
Bevæger os 
I  
Fællesskab 
 
Henriette kontakter Belinda for at få sat det op, og bestiller bluser til 
bestyrelsen.  

 

11) Evt. intet  

 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Onsdag den 16. januar 
 kl.19.00 på Sundeved Efterskole 

 
 
 

Kirsten Billund   Else Marie Jensen   Sonny Frøhlich 
 
 

Chresten Krogh   Mogens Jensen  Bodil Wilhelmsen 
 
 

Kim Hamann   Klavs Albertsen  Dorte Aarøe 
 
 

Henriette Ebbesen 
 
 


