
 

Mødeindkaldelse 

 Onsdag d. 11.01.17 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Bodil N. Wilhelmsen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Bodil N. Wilhelmsen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Chresten Krogh,  Klavs Albertsen, Dorte Aarøe,  Bente Dall, 
Lisbet B. Pedersen, Bodil N. Wilhelmsen 

Læs venligst: 
 

Ved afbud, kunne det være godt for både udvalget og bestyrelsen, at sende en 
stedfortræder eller hvis det ikke kan lade sig gøre, at sende lidt på skrift fra 
udvalget. 

Medbring venligst:  
Kirsten/computer 
 

 

Afbud:  Anna, Elin og Lisbet 

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

 BW 

19.10 2) Åben for tilføjelser 4. februar – 10.00 – 14.30 - på Sundeved Efterskole – 
Bodil sender indkaldelse / dagsorden.   

 

19.15 3) Gennemgang af referatet Fremover sender Bodil referat fra sidst med ud sammen 

med dagsorden.  
Underskrive referatet fra sidste gang. 
 

BW 

19.30 4) Økonomi Omkostningsgodtgørelse: Gymnastik og fodbold 
undersøger hvad man gør i andre klubber.  
Generalforsamling 21. marts 2017 klokken 19.30. Bodil 
tjekker om vi kan have lokale på Sundeved. Endelig 
planlægning næste møde. Årsberetninger klar inden næste 
møde. Regnskab for 2016 godkendes ved næste møde. 
Bodil spørger valgte personer om de vil være henholdsvis 
referant og dirigent.  

KB 
ALLE 

19.40 5) 40 års jubilæum Sætte rammerne for opgaven – officielt, offentligt 
eftermiddagsarrangement for børn og hvem der har lyst, 
evt. i Sundeveds hal – efterfølgende fest på Bovrup Kro for 
voksne inviterede. Chresten og Kirsten er foreløbigt 
festudvalg. Chresten hører DGI om ideer til børn. Afholdes 
i en af weekenderne omkring den 1. november.  

BW 

20.00 6) Juleafslutning Evaluering – Bodil har snakket med de øvrige foreninger. 
Alle er godt tilfredse. Tilmelding via Conventus fungerede 
rigtig godt. Bør vi have et juletræ ? Der skal være en 
”fotograf” til næste år. Det skal hede julearrangement i 
stedet for juleafslutning. Luciaoptog var rigtig godt i år. Vi 
fastholder at det også skal være 1. fredag i december. 

Bodil booker hallen.  

BW  
ALLE 

20.30 7) Klubhuset 
 

Der købt ind til nyt tag. Ellers intet nyt.  Anders & 
Vagn 

20.40 8) L2017 Fremvisning af t-shirts – Bodil har forskellige t-shirts med. 
Model valgt, Bodil undersøger hvilke farver vi kan få, og får 
forslag til hvordan tryk kan placeres.  

BW 

21.00 9) Nyt fra udvalgene – 
herunder bstyrelsen 

Fodbold: Indendørs sæsonen kører bare derud af. Der 
bliver deltaget i forskellige stævner + turneringer. 
Alle spillere skulle gerne have betalt kontingent på 
nuværende tidspunkt. 
Der har været lidt udfordringer med dobbelt bookinger af 
hallen på Sundeved.. Men det er blevet løst på bedste vis.  
Der er kommet et læs jord på sportspladsen i Varnæs, som 
vi selv skal sørge for at få lagt ud, og så vil kommunen 
hjælpe med at så nyt græs hist og pist i foråret.  
Der er igen kommet ny kommune ansvarlig for området, 
men håber da det gode samarbejde forsætter. 
Lige sluttelig kan jeg lige fortælle om et tilbud , der skal få 
 de frivillige dommere på kursus. 
Det vil vi arbejde på, for at ruste dem bedre til diverse 
kampe. 

 



Kajak: Vi har haft en flok på 4 mand til øvelser med 
henblik på at tage bassinprøven i svømmehal. Det har vi 
valgt fordi svømmehallerne i Aabenraa kommune kræver 
livredder når vi øver med kajakker i hallerne. Livredderne 
koster ca 300 kr pr time, så det er dyrt. De fire aspiranter 
tager bassinprøven på torsdag.  
Vi har svømmehalstræning 4 gange i år. Tre gange for 
voksne, og 1 gang for juniorafdelingen. 
Ved svømmehalstræningerne øver vi teknik og ballance 
øvelser.   
Vores klubvedtægter bliver rettet til så vi har 
sikkerhedsinstruksen på plads til ungdomsafdelingen til 
forårsstart. 
Vi skal have børneattester, og forælder tilladelser til at 
tage børn med på vandet. 
Opstart 6. april. 

Gymnastik : - I samråd med Kirsten og Bodil besluttede vi 

i december, at vi havde fået samlet nok penge ind til 
investeringen af den nye fiberspringbane til 
powertumblerne, som de meget længe havde ønsket 
sig. Som tidligere nævnt koster banen godt og vel 200.000 
kroner, og det er derfor en stor investering. Gennem 
søgning af fonde, sponsorater og gymnasternes salg af jule 
til-og-fra-kort var det i december efterhånden lykkedes at 
samle 3/4 af beløbet sammen. Vi besluttede, at vi i 
gym.udvalget kunne spæde til med de sidste 45-50.000 kr. 
(ud over de 25.000 vi i forvejen havde lagt i puljen). Det er 
efterfølgende lykkedes at få tilsagn om videresalg af den 
´gamle´ fiberbane, som vil give os 20.000 kr. tilbage i 
kassen igen. Banen er taget i brug, og både gymnaster og 
instruktører er superglade for den. Vi er som udvalgt rigtig 
glade for, at det er blevet muligt at give powertumbling-
afdelingen det løft. De træner alle ihærdigt og målrettet i 
hverdagen. 
Indkøbet er blevet meldt ud i de interne facebookgrupper 
blandt powertumbling - gymnaster og forældre. Her er 

bl.a. takket for indsatsen med salg af til-og-fra kortene. På 
næste gymnastikudvalgsmøde d. 24/1 vil vi drøfte, 
hvordan vi bedst får lavet den officielle udmelding mhp. at 
takke fonde, sponsorer mv.  
Det forældrepar (Steen og Mia), der sammen med Bodil og 
undertegnede har arbejdet på at indhente penge fra fonde 
og sponsorer igennem en længere periode, har fået en 
hilsen i form af en gavekurv samt to VBIF-håndklæder. 
Hanne Krogh var forbi dem med det inden jul. 
  
- Opvisninger i foråret: Forårsstævnet i Aabenraa Egnen 
løber af stabelen d. 10-12. marts. Vores egen 
lokalopvisning afholdes på Sundeved Efterskole lørdag den 
18. marts ca. kl. 10-13. JYS (JuniorYnglingeSyd) er 
inviteret som gæstehold. Datoerne er offentliggjort både 
på hjemmesiden og på vores facebookside. 
  
- Frem mod opvisningerne arbejdes der pt. på at få bestilt 
opvisningstøj og at få stablet opvisningsprogrammer på 
benene. Vi stiller i udvalget som krav til holdene, at der 
bestilles både under - og overdel til gymnasterne. Vi er 
som kontaktpersoner evt. behjælpelige med tøjbestilling. 
1.-3.kl. springmix får ´konsulenthjælp´ fra Klaus 
Deutschbein  (Sundeved Efterskole) i forhold til at få 
planlagt et opvisningsprogram - og træningsforløb. De er, 
som tidligere orienteret om, udfordrede på manglende 
gymnastikfaglig erfaring i forhold hertil. 
 
Løb : Den ugentlige træning køre på bedste vis - vi er ikke 
mange, men dem der er kommer til træning. 
Vi har traditionene tro afholdt vore nytårsløb, med den 
trofast skare af deltagere... 
Vi er desuden igang med at planlægge et fordrag for 
løberne under overskriften "Ny inspiration til dit løb". DGI 
har fundet en instruktør til os - Thomas Hansen. Ham har 
vi endnu ikke lavet de endelige aftaler med. Arrangementet 
kommer til var være den 30. marts 2017 kl. 18. Det varer 
ca 3 timer. Det er også der, vi har opstart på ny sæson, så 
vi håber selvfølgelig, at det måske kan give lidt "kunder i 
butikken"? Arrangementet vil være åbent for alle. 
 



Varnæsvigløbet bliver søsat snarrest. Vi har møde om det 
den 16. januar 2017.  
 
Badminton: intet nyt, kun voksenhold kører.  
Volley: Søndagsholdet har været til stævne. 
Ungdomsholdet kører og har også været til stævne.  
 
Sekretær: Bente og Kirsten sætter sig sammen og får 
opdateret oplysninger hos Nets og i NEM-ID. Der er byfest-
møde d. 17. januar. Supergod energi i festudvalget.   
 

21.15 10) Hjemmesiden Kirsten finder oplysninger på ham som oprindeligt lavede 
hjemmesiden for at få rettet forsiden, som hverken Danka 
eller Kristian kan få rettet selv.  

BW 

21.20 11) Bladet  Der er deadline 15. januar – Dorthe sender info om 
Varnæs Vig løb og foredrag til Bodil. Kajak – der skal 
oplyses op ungdomsafdeling for 13-16 årige – henvendelse 
til Chresten Krogh. Gymnastikopvisning. Bodil sender 
samlet til Belinda.  

BW 

21.30 12) evt.   
Ingen bemærkninger 

 

    

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Tirsdag d. 21/2-2017 kl. 19-22.00 

Punkter til 
kommende møder: 

 

 


