
 

 

Bestyrelsesmøde 

 torsdag den 28. februar 
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, Bodil 
Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Johnny Kruse, 
Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud: Mogens Jensen og 
Chresten Krogh 

 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Dagsorden godkendt  

2) Åben for 
tilføjelser 

Punkt om frikontingenter – nedsættelse af udvalg. 
I forbindelse med det nye Conventus bliver vi nødt til at ændre vores 
håndtering af frikontingenter. Henriette foreslår at vi nedsætter et lille 
udvalg som kommer med et forslag til fremtidig håndtering. Udvalget 
består af Henriette, Kirsten , Dorte , Klavs og Bodil. Henriette indkalder 
til møde.  

 

3) Gennemgang af 
referatet 

Hængepartier? Henriette bestiller tavle til klubhus. Dato for 
generalforsamling er skrevet forkert i sidste referat. 

Henriette 

4) Foreningens 
regnskab 
godkendes 

Alle afdelingsregnskaber godkendt – Kirsten tjekker medlemmer i 
badminton og havkajak. Rigtig godt regnskab godt for 2012. 

Kirsten 

5) Klubhuset,  
Byfesten, 
Aktivigdagen, 
Veterantræf & 
Bovrup Ringridning 

Møbler står hos Sonny. Flyttes til klubhus snarest. Henriette beder 
Belinda sørge for invitation til indvielse d. 4.april. Henriette sender til 
avis og alle afdelingsformænd som så sender til videre ud på mail. 

Mogens 
Belinda  

6) General-
forsamlingen 

Dato for generalforsamling flyttes til 25. marts. Henriette har lavet 
udkast til generalforsamlingsdagsorden. Godkendt. Henriette spørger 
protokolfører og dirigent. Debat om hvorvidt alle afdelinger skal 
fremlægge en beretning – besluttet at alle afdelinger fortæller om nye 
tiltag, udfordringer og succeser, således at beretningen ikke bliver ren 
oplæsning af den skrevne beretning. Gennemgang af hvem der er på 
valg og hvem der ønsker genvalg og ikke genvalg. Fodboldafdelingen 
skal have ny formand – forskellige emner nævnt – Henriette kontakter 
dem. Ingen kandidat til formandsposten for håndbold. Alle tænker om vi 
kender nogen kunne være kandidat. Melding til Henriette. Henriette 
kontakter Belinda for nye navne til festudvalgsposter.   

Henriette 

7) Nyt fra 
udvalgene 

Intet nyt fra håndbold.  
Fodbold stopper indendørs træning om to uger. Forårssæsonen starter i 
marts.  
Løb: fuld gang i planlægning af Varnæsvig Løb. Henriette og Kirsten 
hjælper til på dagen. Fremover vil afdelingen køre 2 sæsoner – med 
opkrævning af kontingent 2 gange. God tilslutning.  
Badminton: knap så mange børn som sidste år – været til stævne.  
Volley: afholdt stævne på Sundeved – godt gang i det unge hold. Det 
gamle hold holder snart sommerpause. 
Gymnastik: klar til opvisning søndag – Bodil har fået styr på næsten alle 
restancer. Åben hal for voksne  - stor succes.   

 

8) Nyt fra 
bestyrelsen 

Intet nyt – Henriette mangler kun årsberetning fra Kirsten.   

9) Konfirmander En hilsen fra VBIF til alle konfirmander i sognet? Der sendes kort til alle, 
det gør Henriette. Samt lille gave til bestyrelsens børn. 

Henriette 

10) Orientering om 
det nye Conventus 
Administration 

Henriette beder Rikke hjælpe med tilretning af vejledning til on-line 
tilmelding. Bodil vil gerne tage sig af hjælp til fodbold. Løbeafdelingen 
hjælper kajak. Håndbold tager Kim. Kirsten opretter Dorte og Chresten. 

Kirsten 



11 Bladet Vigga har sagt ja til at være tovholder for VBIF. Det er rigtig dejligt ! Henriette 

12) Evt. Husk billede af Belinda til hjemmesiden – tages på næste møde. 
 

Henriette 

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Generalforsamling mandag 25. marts 2013 
 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 
 
 

Belinda Damgaard Jürgensen Henriette Ebbesen 
 


