Mandag den 21. april
Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

Mødeindkaldelsen

Indkaldt af:

Henriette Ebbesen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Henriette Ebbesen

Deltagere:

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Margreth Friis, Peder Schurizek, Torben
Frederiksen, Mogens Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs
Albertsen,Mette Träger,Glenn Johansen, Henriette Ebbesen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Else Marie: Computer
Afbud:

Else-Marie Jensen

Dagsorden:
Emne:

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

1) Godkendelse af
dagsorden
1A. Klubhus

Godkendt

2) Nyt fra
bestyrelsen

Næstformand: intet nyt
Sekretær
Styr på ting til byfest
Kasserer
intet nyt
Formand
deltager i årsmøde

Alle i bestyrelsen

3) Nyt fra
udvalgene

Fodbold: møde m. kommunen, Sportigan Rødekro og talentudvikling/region
Syd

Alle i udvalgene

Klubhus
Ingolf orienterer om status. 2 tilbud –Velkær tømrer 2 ”vandt”. Tegninger
fremlagt til gennemsyn. Der skal findes ud af hvad der laves indendørs og
priser på det. Byggeansøgning skal ud i høring – igangsætning kan først ske
i juni/juli. Mogens, Kurt og Glenn finder ud af hvad der skal laves indendørs.
Ingolf får pris på malerarbejde. Ingolf og Mogens samarbejder om pris på
resten. Sportigan sponsorer kr. 12.000 til klubhuset. Henriette undersøger
mulighed for at søge fonde.

Fodbold:
Glenn møde med kommunen vedr. opkridtning og lysanlæg.
Lysanlæg er VBIF’s - udgift til udskiftning er vores egen. Vi tager stilling til
evt. udskiftning til efteråret.
Opkridtning: Kommunen giver tilskud på kr. 6000. Glenn Undersøger
hvordan de udbetales. Fix-punkter bevilget. 7 mands mål til Bovrup, ny
kridtmaskine til Varnæs i år og til Bovrup næste år. Ny hegn i Varnæs – nye
net i håndboldmål. Knap alle penge er brugt.
Sønderjyske vil lave samarbejde med klubber – talenttræning en gang om
ugen.
5 års periode. Samtlige klubber i Aabenraa kommune har meldt sig.
Fodboldafdelingen er positiv.
Håndbold: Prisaftale med Sportigan – Klubaften – tilbud på klubdragter –
klubsæt. Rabat til alle medlemmer. Punkt til næste møde.
Kajak: Startet sidste lørdag – bro undervejs. Sydbank har sponsoreret
10.000 til broen.
Løb: godt i gang fra 1. april 30-35 medlemmer. Fundet sponsorer til trøjer
Bjergmaraton + løbejakke til trænere.
Badminton: Afsluttet med klubmesterskab i sidste uge. Næste år deles
holdet i små og store.
Volley: Gået på sommer ferie – god afslutning.
4) Evaluering af
generalforsamlingen
5) Økonomistatus

Henriette undersøger forhold om tilskud til skoler og lejre – laver forslag til
ny tekst til hjemmesiden.

6) Klubhuset

Se punkt 1a

Henriette
Kirsten
Glenn

7) Nyt
underudvalg!

Rene fra Varnæs Skole har kontaktet VBIF og vil gerne udvide samarbejdet.
Jeg har været inde og kigge på vedtægter og formelt kan det fint lade sig
gøre. Helt konkret er det at lave et nyt udvalg, som kan hedde
skoleaktiviteter. Forskellige valgfag skal køre på skolen om eftermiddagen
med frivillige undervisere.
Henriette orienterer om forslag til samarbejde med Varnæs skolen.
Vedtaget. Rene er tovholder.

8) Byfesten

Bestyrelsen mødes kl. 17.00 onsdag ti lottospil – programmet er på plads.
Gulv til telt udskiftes til næste år evt. udgifter udover hensættelse bevilget.

9) Mødedatoer for
den kommende
sæson
10) Evt.

Henriette har et udkast med til mødet

Henriette

Henriette

Mødedatoer vedtaget
Aktiv-dag. Kajak og løb deltaget. Nyt møde den 27. april 2010

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Henriette Ebbesen

Kirsten Billund

Else Marie Jensen

Margreth Friis

Torben Frederiksen

Mogens Jensen

Bodil Wilhelmsen

Kim Hamann

Klavs Albertsen

Mette Träger

Glenn Johansen

Peder Schurizek

