
 
 
 

Mødeindkaldelsen 
 onsdag den 25. februar 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, Else Marie Jensen, Carsten Andersson, Chresten Krogh,  Kim 
Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen,  Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie/computer 
 

 

Afbud:  Bodil 
 
Dagsorden: 
Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsorden    

Dagsorden godkendt uden bemærkninger  

19.10 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

19.15 3) Gennemgang af referatet Klavs skal følge op på tilmeldinger i badminton, samt 
blomst til Dorthe og Lars. Carsten skal sørge for certifikat 
til telt.  

Henriette 

19.20 4) Oplæg fra 
lysmastudvalget 

. Ingolf har via kontakter fundet et brugt anlæg fra Århus. 
Galvanisetet stålmaster fra 1998 – pris 37.500 incl. Moms. 
De har haft gang i kommunen for tilladelse til opsætning, 
det skal i landzonetilladelse. Nabohøring starter primo 
marts – derefter skal det til Naturklagenævnet. Først 
herefter kan der søges egentlig byggetilladelse. Der 
medfølger 10 lamper – standen af disse kendes endnu 
ikke. Der er arrangeret folk til at undersøge dette. Samlet 
pris for anlæg incl. Opsætning, nye kabler, nedgravning 
m.v. er ca. 65.000, såfremt de medfølgende lamper kan 
anvendes. Denne pris er fremkommet med stor hjælp fra 
frivillige, som bidrager med arbejdskraft og maskiner.  Skal 
der nye lamper til vil den samlede pris blive ca. 110.000. 
Kirsten kontakter Jens Juhl vedr. evt. mulighed for 
fakturering via kommunen. Bestyrelsen har igangsat 
projektet. Såfremt alt godkendes i kommunen vil anlæget 
formentligt stå færdigt i efteråret 2015.  

Ove og 
Carsten 

19.45 5) Økonomi Havkajak godkendt – overskud overføres til næste år. 
Fodbold godkendt – overskud overføres til forening. 
Gymnastik – regnskab går i nul – bestyrelsen opfordrer 
afdelingen til evt. at hæve kontingent til næste år. 
Badminton godkendt – der skal laves lidt mere reklame for 
afdelingen. Lille underskud i år dækkes af tidligere 
hensættelse. Kontingent hæves fra næste år til 400 for 
børn og 450 for voksne. 
Løberne godkendt – underskud dækket af tidligere 
hensættelse. Der skal laves reklame for at få flere løbere. 
Diskussion af forhold mellem lederhonorar og 
kontingentindtægt.  
Fitness godkendt. Forslag om pensionisthold. Else Marie 
vender tilbage til Henriette med evt. tidspunkt.  
Samlede udgifter gennemgået – regnskab godkendt med et 
overskud for året på ca. 7.000.  
 

Kirsten  

20.10 6) Klubhuset 
 

Flagstang rejst. Anders arbejder med at få lys på trappen. Anders & 
Vagn 

20.20 7) Festudvalget HG har meldt tilbage at han ønsker at ophæve samarbejdet 
med VBIF. BBT er betænkelige ved at sætte telt op til 
Aktivig-dag. Bestyrelsen ønsker at være synlige til Aktivig-
dag og finder det uheldigt hvis ikke teltet sættes op. 
Henriette sender forespørgsel fra Skovbøl om lån af telt 

Carsten 



videre til festudvalget. Gymnastik og fodbold har meldt 
tilbage at de deltager til byfesten.  

20.30 8) Nyt fra udvalgene Løb – Varnæsvig-løb planlagt. Kirsten og Henriette 
hjælper.  

 

20.40 9) Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt.  

20.45 10) kaffepause   

21.00 11) Generalforsamling Henriette har lavet dagsorden – nye personer fundet til 
fodbold og sekretærposten. Henriette sender indkaldelsen 
til Else Marie som indrykker annonce i ugeavisen. Kirsten 
sørger for revisorer. Årsberetningen er ved at være færdig.  

Henriette 

21.15 12) Hjemmesiden Referater opdateres på hjemmesiden.  Henriette 

21.25 13) Bladet Festudvalget sender lidt til Bladet om byfest.  Henriette 

 14) Evt. Ove opfordrer til at komme med input til revy.  
Vil VBIF støtte multi-banen  -  enig bestyrelse siger ja til at 
støtte med 12.000. Carsten giver besked videre.  

 

    

    

 
 
Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

Else Marie, Kirsten, Carsten A. og Henriette er på valg.  
Fra festudvalget er Carsten Jürgensen, Dorte Bech og Line Jensen på valg. 
Else Marie ønsker ikke genvalg og som I allerede ved, så har Bente sagt ja til at opstille. 
Carsten Andersson ønsker heller ikke genvalg. 
Kirsten og Henriette ønsker genvalg. 

Næste møde: 
 

Torsdag den 26. marts er der generalforsamling på Sundeved Efterskole kl.19.30 

 
 
 


