
 

Mødeindkaldelsen 

Mandag den 24. 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, Sonny Frøhlich, Chresten Krogh, Mogens 
Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen,Mette Träger,Johnny 
Kruse, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:   

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Nyt punkt om udvidelse af klubhus  

1a) Gennemgang af 
referatet 

Hængepartier! Der er søgt fonde til møbler i klubhus. Modtaget check fra 
Mads Clausens fond på 10.000.  
Festudvalgets indtægt fra Aktivig-dag er ca. 1.600 som går til ”Aktivig”. 

Henriette sørger for at Johnny næste gang inviteres møde.  

 

2) Åben for 
tilføjelser 

Ingen  

3) De sidste 
udvalgsbudgetter  
godkendes 

Volley og badminton er godkendt.  
Fodbold - Sonny fremlagde budget – godkendt uden bemærkning – der 
er sat penge af til udskiftning af master, hvis det bliver påbudt ved 
kommunens eftersyn. Der tages forbehold for at aftalen med Felsted 
falder på plads.  
Løb – Mette fremlagde – godkendt uden bemærkninger – usikkerhed om 
Varnæsvigløb, falder muligvis sammen med motorvejsløb i Kliplev.  
Havkajak – Chresten fremlagde – planen er at der skal laves en 
børneafdeling – dog først med medlemmer fra 2013. Der budgetteres 
med indkøb af skolekajakker – samt forventet tilskud fra fonde. 
Godkendt uden bemærkninger. 
Håndbold – Mogens fremlagde – desværre ingen senior afdeling 
længere. Der skal arbejdes på udvikling af afdelingen – budget 
godkendt. 
Festudvalg – Johnny fremlagde – budget godkendt – teltudvidelse skal 
dog ikke med i dette budget. 
Gymnastik – Bodil fremlagde – godkendt. 
Samlet budget – Kirsten fremlagde – der skal spares nogle steder eller 
tjenes mere andre steder. Det blev besluttet at man får tildelt et 
frikontingent til sin egen idrætsgren,  men vil man bruge det på en 
anden idrætsgren eller til et andet familiemedlem, sættes der  fremover 
et maksimum på frikontingent på kr. 400.  
 

 

4) Budget 
godkendelse for 
2012 

Budget godkendt Kirsten 

5) Nyt fra 
bestyrelsen 

Intet nyt  

6) Nyt fra 
udvalgene 

Festudvalg: der er nu kun 5 mand i festudvalget. Der skal findes nye 
kræfter.  
Klubhus: borde og stole er udlånt af Bovrup Brandværn. Klubhus er 
nymalet.  

 

7) Børneattester Er alle i hus?   Else Marie finder ud af om der skal laves attester til 
festudvalg / børneudvalg. Badminton mangler. 

Else Marie 

8) Orientering om 
julearrangementet 

Fredag den 9/12 - hvor mange afdelinger regner med at deltage. 
Håndbold, gymnastik, badminton og løbeafdeling deltager. Bodil sørger 
for indbydelse. Henriette bestiller fakler.  
Borgerforeningen vil også gerne være med. 
Kirkekoret vil gerne være med. 
 

 



9) udvidelse af  
Klubhus 

Udvidelse udsat til næste år  

10) Evt. Der tages billeder af ny formand festudvalg/Johnny   

   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Næste møde er: NY DATO!!! Mandag den 14.november!  Går det????  

 
 
Kirsten Billund Else-Marie Jensen  Sonny Frølich 
 
 

Chresten Krogh Mogens Jensen Bodil Wilhelmsen 
 

 

Kim Hamann Klavs Albertsen Mette Träger 
 
 

Johnny Kruse Henriette Ebbesen 
 


