
 

Referat 

 Tirsdag d. 1/5-2018 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Bodil N. Wilhelmsen Referat af: Bente 

Mødetype: 
 

Ekstraordinær 
generalforsamling og 
Bestyrelsesmøde 

Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, 
Karsten Schmidt, Morten Lorenzen,Peter Hæjer , Bente Dall, Marius Frellesen. 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

Afbud:  Chresten Krogh 

 
Dagsorden: 

  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

 1) Valg af dirigent og 
referent 

Marius Frellesen og Bente Dall er referent.  

 2) Valg af formand Karsten Schmidt vælges enstemigt  
Morten Lorenzen vælges som almindelig 

bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen kan supplere sig selv med 2 nye 
medlemmer. Dvs der er 2 vakante fripladser i 

bestyrelsen. 

 

 3) evt. Hyldest og tak til Bodil .  
Peter Højer orienterer om sammenlægningen af 

landsbylaug og borgerforeningen og det forestående 
møde d.14.5.18.  

Derefter afsluttes ekstraordinær generalforsamling. 

 

Tid: Emne: Referat:  Ansvarlig: 

 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Ingen   

 3) Gennemgang af referatet Marius er i gang med at undersøge om der er en hacker 
forsikring på vores konti. 
Der er interesse i at skifte forsikringsselskab. Det 
undersøger Marius. .Kirsten har undersøgt om der er 
muligt med erhvervs nummer på mobilepay. Det er der 
men vi venter til efter byfesten.  
Penge fra jubilæum bruges til Bålhytte. 
  

 

  4) Mødedatoer 2018 D. 4.6.18 kl 19. onsdag d. 15.8.18. tirsdag d. 18.9.18, 
tirsdag d. 23.10.18,tirsdag 20.11.18 tirsdag d. 15.1.19gg  
tirsdag d. 19.2.19 

 

 5) Praktiske ting i 
forbindelse med 
formandsskifte 

Tegning af foreningen: 
Økonomi. Der skal rettes i CVR register. Det gør Kirsten. 
Karsten retter i Frøs – han har fuldmagt i forvejen via 
byfesten.  
Facebook. Det gør Tine og Karsten. 
Conventus. Rettes til. Kirsten hjælper med det. 
DGI: Tine prøver at rette det.   
Hjemmesiden: rettes til af Danka. Det sørger Kirsten for.  
Det skal tages fotos til næste bestyrelsesmøde af de nye.   

 

 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Fodbold: 

 Så er sæsonen for alvor i gang. Vi kan tilbyde hold 

 



hvor de yngste er 2 år også helt op til holdet ,hvor 

mændene spiller, så længe benene kan holde til 

det.. Vi har deltaget i en del møder her i foråret. 

Det har været kommune møder, DBU, møde ved 

SønderjyskE  og et par andre som altid ligger lige 

inden sæsonen starter op. 

 Vi har 11 forskellige hold, som alle er besat med 

gode trænere. Vi er så heldige at der er 2 voksne 

inde omkring alle børne/ ungdoms hold plus 

hjælpetrænere. Det gør at der er god struktur og 

energi om hvert enkelt hold. 

 Uden at gennemgå alle hold vil jeg lige kort 

fortælle om et par enkelte..  De yngste har fået 

egen trænings tid, de vil lege en masse omkring 

fodbolden.  Vores U13 er lige startet med at spille 

11 mands fodbold, det er en udfordring at skulle 

spille på den store bane, de gør det rigtig godt. 

FVB senior herre, er rigtig mange spillere.. De har 

2 hold i turnering, og klarer sig rigtig godt. 

 Jeg må også lige fremhæve den flok unge senior 
spillere der kom da byfest teltet skulle op.. De var 
glade og friske på opgaven. Dejligt at mærke 
ungdommen også ser vigtigheden i at løfte i flok!! 
Det var en super god dag!!  VBIF friske damer , er 
i år startet op med ” ny” træner, han valgte de 
skulle spille i turnering. Damerne tog udfordringen 
op, og efter som det er et nyt sammen sat hold, 
gør de det virkelig godt..  De andre hold jeg ikke 
lige har nævnt her, træner også hver uge ( de 
fleste hold 2 gange), plus de tager ud og spiller 

kampe, stort set hver uge. Vores trænere gør en 
kæmpe indsats, som man skal have stor respekt 
for. 

 Vi sender 5 trænere på kursus første gang d. 

15.5, et kursus som er delt over flere gange. 

 Omkring vores baner, kan nævnes..  

Kommunen klipper græsset hver uge. I den 
kommende uge skulle vi gerne få robot- klippere i 
Bovrup igen, det gør banen noget bedre at bruge 
til kamp. Vores 3 flittige opkridter sørger for 
banerne fremstår fine hver uge. Vi har lige fået 2 
nye 8 mands mål leveret, de skal erstatte 2 ældre 
tunge mål. Alle mål er gennemgået og net er 
udskiftet.. 

 Der bliver planlagt fotografering af alle hold i juni 

mdr, mere info følger 

 Vi har også næsten et tøj tilbud klar til alle 

medlemmer. Som bliver short, bluse, trøje og 

bukser med logo..Der vil komme info ud via 

Conventus og evt Facebook. 

 Byfesten er lige om hjørnet, og pt er der godt 40 

børnehold meldt til søndagens fodbold.. Der laves 

program på torsdag, og derefter skal der 

planlægges med dommere og øvrig hjælp. 

 Vi har mange hold og spillere i gang, det kunne 

bare ikke lade sig gøre hvis ikke vi havde en stor 

gruppe frivillige der bakker op. Så der skal lyde en 

stor tak.. Alle hold oplever også en meget stor 

forældre opbakning, det betyder meget både for 

spillere og trænere. 

Nyt fra bestyrelsen: 



Persondataforordning: Der skal udarbejdes en politik for 

persondata. Man kan bruge forsk. Skabeloner. Træder i 

kraft d. 25.5. Morten og Bente tager opgaven.  

Kirsten har modtaget en mail fra NETS ang. et meget godt 

tilbud hvor der er gebyr frit at benytte Mastercard, Kirsten 

prøver at kontakte NETS.  

Elin bliver kontaktperson for håndbold henover sommeren  

Sport 24 er kommet med et tilbud på nyt sportstøj som 

kan prøves på Sportspladsen d. 10.5.18, Kan bruges til 

træningstøj. Er med logo på. Elin aftaler de nærmere 

omstændigheder med Jeppe fra Sports24. 

Anna og Tine hjælper med at passe boden. Elin sørger for 

telt. 

 7) Byfest Bestyrelsens opgave onsdag aften til lottospillet. 
Tale før revyen lørdag og søndag aften. 
Evaluering onsdag d. 23/5 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

 7) Klubhus Anne har intet nyt fra Anders vedr. klubhuset.  

 8) ”bladet” Har vi noget, der skal med i næste udgave? 
Lidt om formandsskiftet? Elin spørger Holger om at lave et 
interview med Karsten som også nævner Morten.  

 

 9) evt.   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

4.juni 2018 

Punkter til 
kommende møder: 

Evaluere byfest, persondataforordning, Aktiv vig dag ,  

 


