
Referat bestyrelsesmøde 23.10.2013 

  
Onsdag den 23. oktober 

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, Chresten Krogh, Mogens Jensen, Kim 
Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
 

 

Afbud: Carsten  

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Henriette talte lidt om at forbedre møderne. Prøver i dag at have tider 
på alle punkterne og ”ren” kaffepause på 15. min. Vi prøver det igen 
næste gang. 

Henriette 

2) Åben for 
tilføjelser 

Foreningsservice – punkt på til næste møde. Henriette sender info ud.  

3) Gennemgang af 
referatet 

Ingen hængepartier 
 

Henriette 

4) Økonomi Honorar til festudvalg og bestyrelse afregnes medio december. 
Else Marie afregner festudvalg – Kirsten afregner bestyrelsen og 
underudvalg.  
Det samlede budget skal godkendes – godkendes med enkelte rettelser. 
Kirsten indarbejder rettelser til næste gang – yderligere specifikation af 
drift af klubhus. Der indregnes 15.000 til lys på sportsplads. 

Kirsten 

5) Klubhuset 
 

Der etableres gennemstrømsvandvarmer i løbet af de næste 14 dage. 
Der vil så kunne lukkes for vandet udenfor. Mogens har fået nøgle fra 
Birgitte. Mogens gør klar til at få afløser sat i gang. Anders er ny mand 
med hjælp fra Vagn. Snak om bookingsystem, evt. på hjemmesiden. Der 
tænkes. Mogens er stadig villig til at hjælpe til i klubhuset. Mogens 
undersøger om der kan gøres noget ved lys, så det ikke blænder, når 
man kører forbi på vejen. Carsten har lavet beskrivelse af nødvendig 
udskiftning af el-tavle på sportspladsen. Priser indhentes af Carsten.  

Mogens 
 

6) Festudvalget Budget for festudvalg tilføjes honorar til hjælplere – ellers ok. Mogens 
sender budget til Else Marie som retter til og sender til Kirsten.  
Evt. medlemskab af Sammenslutning af By og Markedsfester i Danmark, 
Afgørelsen om medlemskab træffes alene af festudvalget. Planlægning 
af næste års byfest i fuld gang.   

Carsten 

7) Nyt fra 
udvalgene 

Havkajak: Medlemsmøde 24. oktober afholdes på Løven. Bro taget op 
efter blæst.  
Håndbold: Kim afhenter trøjer hos træner. Ingen håndbold i VBIF p.t. 
Henriette ringer til de tidligere trænere og Birgitte og afslutter.  
Badminton: For få børn i år – kun ca. 20 børn i alt. Der er også plads til 
flere voksne – pt. kun 4 medlemmer. Kan vi lave mere reklame? 
Løb: Klubtur i lørdags i Kliplev – god tur – arbejder med mere synlighed 
og socialt samvær.  
Volley: De voksne er tyvstartet, men starter for alvor på søndag. 
Forventer at ende på ca. 20 medlemmer. Ungdomsholdet er i gang, og 
tilmeldt til første stævne.  
Gymnastik godt i gang – generelt rigtig mange børn på holdene. 
 

 

8) Nyt fra 
bestyrelsen 

  

9) Aktivigdagen Mogens, Carsten, Henriette og Chresten deltog på mødet. VBIF deltager 
igen næste år. 

Henriette 

10) Bladet Henriette undersøger om julearrangement kan nå at komme med.  Henriette 

11) Beklædning Forslag til retningslinjer for beklædning – Henriette har lavet forslag til 
retningslinjer. Formål er mere synlighed over tøjforbrug. Besluttet at alt 
køb af tøj udover 450 kroner pr. instruktør skal fremlægges for 
bestyrelsen og godkendes via afdelingens budgetter.     

Henriette 

12) 
Julearrangement 

Henriette sender mail via Conventus om indstilling af årets ildsjæl. 
Henriette laver indbydelse og Bodil deler ud? Else Marie bestiller aben og 
samler tilmeldinger. Indbydelser skal ud i første halvdel af november, 
instruktører skal have klar besked om uddeling. Kan vi få repræsenteret 

Henriette 



alle afdelinger denne aften? Mange ideer kom frem. Vi samler op næste 
gang. 
 

13) Evt. Kim er blevet kontaktet vedr. brug af medlemmer til noget internet … 
Vi afslår.  

Henriette 

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Onsdag den 13. november på Eskedalvej 4. Jeg vil gerne invitere til lidt juleafrunding 
og foreslår, at vi mødes kl.18.30!  

 
 
 

Kirsten Billund   Else Marie Jensen  Carsten Andersson 
 
 

Chresten Krogh  Mogens Jensen  Bodil Wilhelmsen  
 
 
Kim Hamann   Klavs Albertsen  Dorte Aarøe 

 
 
Belinda Damgaard Jürgensen Henriette Ebbesen 

 
 


