Tirsdag den 31. maj 2016
kl. 19:00-21.30
På Sundeved Efterskole
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet)

Referat

Indkaldt af:

Bodil N. Wilhelmsen

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

Ordstyrer:

Bodil N. Wilhelmsen

Deltagere:

VBIF

Kirsten Billund

Kirsten Billund, Anne Mathiesen, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Elin Moldt,
Bente Dall, Lisbet B. Pedersen, Bodil N. Wilhelmsen

Læs venligst:
Medbring venligst:
Kirsten Billund/computer
Afbud:

Chresten Krog

Dagsorden:
Tid:
Emne:
19.05

Eventuelle oplæg:

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt uden bemærkning

19.10

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

19.15

3) Gennemgang af referatet

19.20

4) byfest

19.50

5) Økonomi

Referat fra sidste gang underskrevet. Bodil skal lave
BW
årshjul.
Carsten er ikke længere repræsentant i bestyrelsen for
BD, CJ
festudvalget. Byfesten gik rigtig godt – her har ikke mindst
vejret spillet en positiv rolle. Overskud forventes at ligge
mellem 70.000 og 75.000. Mange deltagere ved
evalueringsmøde – ny styregruppe sammensat – positivt
møde, ser lyst ud for fremtidens byfest. Povl Callesen
takkede mange gange for VBIF´s afsked og gave.
Kirsten opfordrer alle til at huske at aflevere bonner når
KB
der er indkøbt noget hos købmanden – eller i det mindste
sende en mail til kasserer@vbif.dk med oplysning om beløb
og hvad der er købt.

20.00

6) Kaffepause

20.15

7) Klubhuset

20.20

8) Aktivigdag

20.30

9) Nyt fra udvalgene

Ingen

Bodil gennemgår ordensregler for klubhus. Bente
BW
forespørger, hvem der har hentet en fryser i klubhuset.
Bodil kontakter Mogens og Else Marie for at høre om der er
lister over hvem der har nøgler til klubhuset. Bente tilbyder
at opbevare flyttekasser med håndklæder.
Anna var repræsentant ved møde om Aktivigdag. Det
AM
foregår 3. september. Overordnet emne er sundhed.
Julemærkehjemmet deltager og laver aktiviteter. Der
kommer en ”hjertebus”. Ellers er alt stort set alt som det
plejer. VBIF deltager med hajkajak og beach-volley.
Chresten har fået sponsoreret 10.000 fra DGI til en
udeaktivitet – disse er tiltænkt brugt i forbindelse med
Aktivigdag.
Fodbold: indbydelse til halfordelingsmøde i Felsted er
alle
strandet et sted – derfor har vi ikke deltaget og alene
kunnet få haltider fredag aften. Lidt udfordringer med at
trænere for FVB U17 har smidt tøjlerne – alle de unge er
dog stort set i gang igen på andre hold. Elin sender liste til
Kirsten, så dem der har betalt kan få refunderet
kontingentet.
Gymnastik: sommerrytme lige afsluttet. Tumbling
fortsætter frem til ultimo juni. Lisbet sender forslag til
honorar til sommertrænere til Kirsten. Der er lige kommet
15000 i sponsorat fra BHJ og 5000 fra Lefjörs til redskaber
til powertumbling. Lisbet, Kirsten, Kristian og Søren har
afholdt budgetmøde for powertumbling og fastsat næste
års kontingent. Udvalget er i gang med at få styr på
trænerstaben til næste år. Lisbet svarer sonsorudvalg med

20.50

10) Nyt fra bestyrelsen

21.00

11) Hjemmesiden

21.05

12) Bladet

21.10

13) Forslag til nye
mødedatoer
13) Evt.

21.20

hensyn til budget/opsparing til nye redskaber.
Løb: det nye koncept fungerer fint. Gåholdet følges
efterhånden med løberne. Der er lidt færre medlemmer.
Forslag om at byfestløbet næste år ændres til et andet
tidspunkt, så det ikke ramler sammen med alle de andre
sportsaktiviteter – i år var der kun 10 deltagere.
Badminton og volley er gået på sommerferie. Klavs følger
op på haltider med Henriette.
Bente undersøger hvordan man laver børneattester
elektronisk. Bente kontakter Danka vedr. opdatering af
hjemmesiden for så vidt angår byfesten.
Bodil og Danka mødes og gennemgår hjemmesiden.
Bodil kontakter Viga ang. præsentation af den nye
bestyrelse.
Bodil har udsendt forslag til datoer. Vedtaget. Dato for
generalforsamling fastsættes i november.
Lisbet bringer spørgsmålet om evt. deltagelse i
Landsstævne 2017 op – det skal på dagsordnen som punkt
til næste møde.

KB, BD, AM,
BW
BW
BW
BW

Praktiske forhold:
Bilag:
Næste møde:

Tirsdag den 23. august kl.19.00.

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.

