
Referat
Mandag den 27. april

Kl. 19:00-22.00
På Sundeved Efterskole

VBIF

Indkaldt af: Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund

Mødetype: Bestyrelsesmøde Observatører:

Ordstyrer: Henriette Ebbesen

Deltagere: Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Margret Friis,  Peder Schueizek, Torben
Frederiksen, Inge Hansen, Bodil Wilhelmsen, Henriette Ebbesen

Afbud: Ingolf

Dagsorden:
Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig:

Velkomst! Henriette byder velkommen – vi synger. Klavs bliver budt velkommen
som ny formand for badminton og volleyball.

1) godkendelse af
referat fra sidst

Referat godkendt

1)  Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendt. Bodil og Henriette har endnu et par punkter.

2) Nyt fra
bestyrelsen

Ingolf: Rikke Lund har sagt ja til at være hjemmesidesupporter. Vi kan
fremover sende en mail til Rikke om hvad der skal sættes ind på
hjemmesiden. Carsten har tilbudt et kursus i hjemmesiden. Mogens og
Else Marie ønsker at deltage i kursus. Margret undersøger om der er
deltagere fra festudvalg. Else Marie sørger for aftale med Carsten.
Kurt Faaborg og Mogens Jensen har meldt sig som nye ansvarlige for
klubhuset. Tove og Rita sørger for rengøring.

Kasserer: Åbenrå Kommune har givet afslag på ansøgning om
genoptagelse af mistet tilskud for 2008.

Henriette: Ingen deltager til DGI´s årsmøde. For hjælpetrænere og
instruktører  er ét kursus eller én lejr fuldt betalt af foreningen.

Else Marie: Der er sørget for logo til telt.

Else Marie

3) Nyt fra
udvalgene

Festudvalg: Der er møde onsdag. Der er tilsagn om pt. 34.000 i tilskud
til telt fra lokale sponsorer. Der er muligvis en køber til vort gamle telt.
Der er interesse fra to sider. Polititilladelser er ved at være på plads. I år
er der nye udfordringer med hensyn til hoppeborg og skydevogn.
Tingene bliver mere administrative, med nye regler.
Carstens navn skal ændres på børneattester.

Fodbold: Peder er rundt på gulvet, men alle hold er besat med trænere.
Der er pt. ca. 7 hold. Der skal laves børneattester, kan findes på politiets
hjemmeside.
Peter Petersen sørger for opkridtning af baner i år. 3 hold spiller kamp
søndag i byfesten. Fra 11.00 – 14.00.

Havkajak: Opstart forrige  weekenden. Først i svømmehallen og træne
med de øvede derefter ved stranden. Lørdagen efter var nybegyndere i
svømmehallen. God avis reklame.

Håndbold: Inge arbejder med at få styr på haltiden til vinter.

Badminton: Der blev afholdt klubmesterskab i torsdags med afslutning.
Børnene går op i det. Der er lavet vandrepokaler til børnene – en succes.
Tanker om at starte voksen-badminton i Sundeved til vinter samt evt. få
volleyball med i foreningen.

Gymnastik: der arbejdes med at finde instruktører til vinter,
hjælpeinstruktører findes igen blandt elever på Sundeved.

Udendørs motion: Der startes op med løb d. 5. Maj. Der er lavet et
udvalg, men indtil videre ingen repræsentant til bestyrelsen.

Else Marie

Peder



4)  Nyt udvalg på
vej

Udendørs motion – Dorte Damsgaard overvejer at  blive
formand/repræsentant for udvalget.

5)  Gennemgang af
budgetter

Alle laver nye budgetter – Kirsten mailer nye skemaer til alle inden d. 5.
Maj. Skemaer returneres igen til Kirsten senest d. 20. Maj.
Der sættes tid af på næste møde til gennemgang.

Kirsten
Alle

6) Aflønning af
frivillige

Kirsten og Henriette undersøger om hjemmesiden er opdateret med
hensyn til beløb til trænere og hjælpetrænere er opdateret.
Der må max udbetales kr. 1.500 pr. person pr. år – Margret sørger for
aftaler i forbindelse med byfest.

Kirsten og
Henriette

7) Passive
medlemmer

Henriette har ringet til DGI. Janne melder tilbage til Henriette vedr.
forsikring af passive medlemmer. For at have stemmeretten skal man
være medlem.

Henriette

9) Opdateringer på
hjemmesiden

Rikke skal være WEB-master og rette gamle ting på hjemmesiden.
Byfestprogram lægges ind hurtigst muligt.
Bestyrelsesref. Lægges ind løbende.

Margret
Else Marie

10)Børnehavens
Fødselsdag

Bodil foreslår et beløb til gynge. Kirsten laver check på 500 kroner, Bodil
sørger for kort og aflevering.

11)Aktivitetsdag
ved Varnæsvig

Havkajak deltog og Margret deltog fra festudvalget. Henriette deltager i
fremtidige møder. Alle de lokale foreninger deltager, det var et positivt
møde.

12) Konfirmander/
Runde fødselsdage

Helen sørger for hilsen til alle årets konfirmander.
Bodil sørger for det praktiske omkring gaver. Alle er ansvarlige for at
give Bodil besked. Helen er også med til at give Bodil besked.

Helen

13) eventuelt Henriette har medbragt liste over hvem der får DGI-blad. Der streges i
listen.
Marius skriver videre på jubilæums-skrift til vinter.
Marius havde en idé vedr. åbningstale – Margret ringer til Marius.
Ved lottespil onsdag aften er Ingolf stedfortræder for Henriette. Kirsten
og Klavs deltager. Inge spørger Kurt Faaborg og Torben om de kan
deltage ved lottospil. Hvis man er forhindret sørger man selv for en
afløser.
Henriette holder tale lørdag. Ingolf holder tale søndag.

Praktiske forhold:

Bilag:

Næste møde: Den 28. Maj


