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På Sundeved Efterskole 

 

 

 

 

 
 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kisten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte 
Aarøe,Johnny Kruse, Louise Bruhn,Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:  Bodil, Sonny, Chresten, Mogens 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Nyt punkt om landsstævne  

2) Åben for 
tilføjelser 

  

3) Gennemgang af 
referatet 

Ingen hængepartier fra sidst Henriette 

4) Byfesten Johnny forklarer at man i udvalget i år har været obs på at holde 
udgifterne nede. Dette er lykkes. Byfesten har givet et samlet overskud 
på ca. 60.000.  
Varnæsvig løb – overskud ca. 1.300. 
Ringridning – overskud ca. 3.500. Det var en succes med festen fredag 
aften – god stemning, god mad, god musik. Aldersmæssigt var der en 
god blanding blandt deltagerne.  
Festudvalget er klar til Veterantræf og Aktivig Dag  i september.   
Endeligt regnskab for byfest, ringridning og Varnæsvig Løb fremlægges 
ved næste bestyrelsesmøde i september.  
Festudvalget har brug for at komme af med arbejdsopgaver. Else Marie 
overtager fra næste år regnskab og Mogens overtager skrivning af 
referater fra møder. Der er flere gode idéer til fordeling af ”plads-mands-
opgaver”.   

Johnny 

5) Nyt fra 
bestyrelsen 

Fodbold: de fleste hold er startet op til efterårssæsonen. Sonny beder 
om møde med Kirsten vedr. budget m.v.  
Kasserer: vi skal finde nyt økonomisystem. Foreningspakken ophører pr. 
31.12. Henriette kontakter DGI og hører hvordan andre klubber løser 
dette. Kirsten er blevet kontaktet af ”MemberLink” – det kigger Kirsten 

på.  
Gymnastik: budget afleveret. Mangler enkelte instruktører til 
vintersæsonen. Yoga og zumba bliver næste år med klippekort.  
Håndbold: 1 børnehold fortsætter i vinter. Louise har ikke hørt fra 
Felsted Hallen vedr. træningstider. 29. august er der håndbold-
arrangement på Sundeved Efterskole med det formål at gøre områdets 
børn interesseret i håndhold. Evt. børneattester til hjælpere skal 
udfærdiges – Louise skriver ud fra hjemmesiden og kan få hjælp fra Else 
Marie hvis nødvendigt. Kim deltager i møder omkring opbygning af 
håndboldafdelingen. Mange gode idéer om bordet til at give inspiration 
til Louise. 
Løb: Grill-arrangement før sommerferien, fremover lidt mere socialt 
samvær i klubben. Deltager i Aktivig Dag.  
Badminton og volley: badminton holder sommerferie. Der starter 
juniorhold i volley 5. september.  
 

 

6) Nyt fra 
udvalgene + 
klubhuset 

Mogens: kommunen er positive omkring idé med skilte. 
Henriette skriver til Sonny vedr. inventar. Henriette skriver til Mogens 
vedr. udskiftning af brusehoveder i klubhus. 

 

7) Aktivigdag Er Chresten klar med kajakkerne ? 
Løb - klar 
Festudvalg – klar 
Volley – klar  
Henriette spørger om efterskolen evt. kan springe og klatre i træer.  
Henriette, Kim og Kirsten trækker med heste kl. 12.00. 

Chresten 

 



8) Landsstævne Alle udvalg hører om der er stemning i afdelingerne for at deltage. 
Henriette undersøger om der er mulighed for at ”tjene” lidt ved frivilligt 
arbejde samt hvilken dead-line der er for tilmelding. Henriette laver lidt 
om landsstævne til hjemmesiden. 

Henriette 

9) Evt. Danmark tabte i håndbold ……  

   

   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Torsdag den 6. september kl.19.00 på Sundeved Efterskole 

 
 
 

Kirsten Billund   Else Marie Jensen   Sonny Frøhlich 
 
 
 

Chresten Krogh   Mogens Jensen  Bodil Wilhelmsen 
 
 
 

Kim Hamann   Klavs Albertsen,  Dorte Aarøe, 
 
 
 

Johnny Kruse   Louise Bruhn   Henriette Ebbesen 


