
 

Mødeindkaldelsen 

 
Tirsdag 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,  Mogens Jensen, Bodil 
Wilhelmsen,  Johnny Kruse, Henriette Ebbesen 
Afbud fra Klavs, Mette, Kim og Chresten 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:   

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Dagsorden godkendt  

2) Åben for 
tilføjelser 

Ingen  

3) Gennemgang af 
referatet 

Hængepartier – ingen. Henriette 

4) Regnskabet for 
2011 skal 
godkendes  

Afdelingsregnskaber er godkendt – Henriette følger op med Chresten om  
evt. budgetønsker og lederhonorar. Henriette følger op med Bjarne / 
Klavs om evt.  budgetønsker for badminton.  
Regnskab i øvrigt godkendt. 
 

Kirsten 

5) Nyt fra 
bestyrelsen 

Henriette anmoder om referat fra festudvalgsmøder, jf. festudvalgets 
vedtægter. De skemaer der i forvejen laves ved hvert møde mailes 
fremover til formanden.  

 

6) Nyt fra 
udvalgene + 
klubhuset 

Else Marie undersøger priser på møbler med Carsten. Punktet tages op 
på et fremtidigt møde.  
Håndbold: fuld gang i børneholdet – Conni og Bettina styrer selv 
ungdomsafdelingen. Trænermøde næste uge. Der arbejdes på at finde 
en afløser til formandsposten.  
Klubhus: Mogens fortsætter som klubhusansvarlig frem til foråret 2014 – 

men står andre klar tidligere er det kun fint.  
Brug af klubhus – alle medlemmer kan bruge klubhus til møder, 
arrangementer m.v.   -  der har hidtil ikke været problemer med brugen.  
Mogens undersøger hvad elforbruget er pr. time med fuldt lys på 
fodboldbanen. Forslag om indkøb af vimpel/stander med VBIF-logo til 
flagstang – Mogens bestiller ved Belinda. Mogens undersøger pris på 
logo til klubhus. 
Gymnastik: der arbejdes hårdt med gymnastikopvisning. Der er mange 
tanker i spil til næste år – med de nye muligheder i springcentret. Og 
også idéer om gymnastik for 60+.  Der er søgt og bevilget penge til 
gymnastikdragter til pigerne – flot arbejde af Stine. Ærgerligt med den 
lidt negative omtale af gymnastikafdelingen. Der er i dag 3 i 
gymnastikudvalget – påtænker evt. udvidelse med unge kræfter.  
Lige nu er der ca. 35 unge til ”Onsdags-nørd”. Henriette undersøger ved 
DGI – om man kan opfatte gang til gang betalende som medlemmer.  
Festudvalg: der er arbejdet med forskellige nye tiltag – og der udvides i 
år med arrangementer ved Varnæsvig-løb og Bovrup Ringridning. Der 
arrangeres ringriderfest fredag med spisning. Risiko ved dette 
arrangement er alene om udgift til musik kan blive dækket ind.  
I alt er der 5 arrangementer i år. Der mangler folk til praktiske opgaver i 
forbindelse med byfesten – alle skal forsøge at ”sælge opgaven”. Johnny 
skal forsøge at lave små definerede opgaver, som ønskes løst. 
Fodbold: indendørs er bærneholdene stoppet, xxxl spiller marts måned 
med. Børneholdene har klaret sig rigtig godt. Ét hold er blevet 
regionsmestre. Der er lavet nyt samarbejde med Ensted, Felsted og 
Varnæs – BK2012. Planen er at alle over 13 år skal spille i dette 
holdsamarbejde. Så fremover ingen 11-mands fodbold i VBIF. Flot ny 
info-folder vist frem.  

 



Nyt tiltag om online trænerkursus. Det kniber med at få sendt trænerne 
af sted på kursus.  
DBU har fået anmodning fra politiet om at børneattester ikke skal 
fornyes hvert år – fremover skal den kun udfyldes for nye trænere.  
Badminton: en børnespiller skal til landsmesterskab. Mange børn til 
stævner.  
Volley: er allerede begyndt at tænke på påskefrokosten …   påtænker at 
der måske kan startes et ungdomshold til næste år.  

7) General-
forsamling 

Gennemgang af medlemmer på valg. Henriette finder dirigent og 
protokolfører.    

Henriette 

8) Evt. Kim undersøger solceller til klubhus.  

   

 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Generalforsamling den 16. marts kl.19.30 på Sundeved Efterskole 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kirsten Billund Else-Marie Jensen  Sonny Frølich 
 
 

Mogens Jensen Bodil Wilhelmsen 
 
 

Johnny Kruse Henriette Ebbesen 
 
 


