
 

Referat 

 Mandag d. 4/6-2018 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, 
Morten Lorenzen, Karsten Schmidt 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

Afbud:  Chresten Krogh 

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt uden bemærkninger  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt og underskrevet.  

 4) Opfølgning på praktiske 
ting i forbindelse med 
formandsskifte  

Alle er fotograferet, Kirsten får Danka til at lægge nye 
billeder op på hjemmesiden. 
 
Økonomi: Karsten kontakter Frøs for at få meddelt ny 
tegningsberettiget, og få Bodil slettet. 
 
Facebook: Elin, Karsten og Tine er oprettet som 

administrator. Besluttet, at vi kun spreder egne budskaber. 
 
Conventus: Karsten er oprettet som formand. 
 
DGI: Tine har lavet nødvendige rettelser.  
 
Mail-adresse: Karsten har fået opsat sin ”formands-mail”, 
med hjælp fra Carsten Anderson. Karsten kontakter 
Carsten for at få opsat mail for Elin og Tine også.   

 

 5) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Fodbold: 

 Sæsonen kører for fuld skrue. Der spilles en 
masse kampe her uge.. Det super at se holdenes 
udvikling, og trænernes positive tilgang. Alle hold 
har stor tilslutning, dog kunne da godt være 
endnu mere om torsdagen til XL- holdet. Det er jo 
holdet hvor ALLE mænd kan komme og være 
med. Man behøver ikke have spillet fodbold før, 
bare man har lysten til at spille og have det sjovt.. 
Tag evt din nabo med og kom på sportspladsen 

torsdag fra kl 19.15. 

 DBU nye fodbold pas bliver lanceret i disse uger. 
Det er en del af den nye persondataforordning. 
Hver fodbold spillere vil modtage en mail. Alle 
fodbold spillere SKAL ind og godkende hver sit 
pas, gør man ikke det er man ikke berettiget til at 
spille turneringer efter 1.8 

 Vi har haft 7 trænere på kursus i Aabenraa, 1. del 

af flere gange.  I dag har trænere fra vores det 

 



yngste hold " spillopperne" været på inspirations 
kursus med titlen                 " Træning med de 6-
9 årige". Super at komme ud og få nye ideer/ 
feedback. 

 Vi har " lånt" spillere ud til Felsted et par  gange, 

og de vil gerne låne endnu engang til et stævne i 
Sønderborg. Det er godt der er et godt 
samarbejde klubberne imellem.. 

 Vores børnefodbold til byfesten i år , var igen en 

stor succes. Der var 47 deltagende hold, og en 
MASSE hjælpere. Uden ALLE hjælperne, var det 
ikke muligt at afholde et sådan stævne. Så endnu 
engang en KÆMPE tak.. 

 Under byfesten, var der også mulighed for at se/ 
prøve nyt VBIF tøj. Det var der en del der gjorde 

brug af, og tøjet er nu i brug og VBIF endnu mere 
synlig. 

Gymnastik: 
De fleste hold holder sommerferie.  
Dog har vi gentaget successen med sommerfamiliefræs 
med efterfølgende mulighed for spisning på efterskolen. 
Der er tilmeldt 40 børn plus deres forældre.  
 
Også sommertumbling er igang. De har da haft en enkelt 
uges fri mellem vintersæson og sommersæson!  
Konkurrencesæsonen er slut, og vi kan se tilbage på flere 
rigtigt gode resultater. Vores cheftræner Kristian Franker 
Holm er blevet udnævnt til cheftræner for 
landsholdstruppens yngste springere. Stort tillykke til 
Kristian. Det er mega godt gået.  

 
Vi har hele 9 tumblere med til landsholdsudtagelse den 
9.6, så vi ønsker held og lykke og krydser fingre.  
 
Der er nye krav til tumblerne fra næste sæson, så der har 
været varslet både gymnaster og forældre, at der vil ske 
ændringer og den kommende sæsons holddeling er 
offentliggjort og trænerstaben på plads.  
 
De helt alm Gym.hold holder som nævnt velfortjent ferie. 
Det betyder dog ikke, at børnene ikke er aktive. Vi kan 
erfare, at mange gymnaster også spiller fodbold, så de får 
stadig god motion og oplevelsen af fællesskab.  
 
Gymnastikudvalget er ved at lægge puslespillet sæson 
2018/19. Vi er godt på vej, men har stadig lidt ledige 
instruktørpladser. Igen må vi låne os til faciliteter på 
Gråsten Landbrugsskole, og vi er taknemmelige for, at det 
lader sig gøre, når vi nu ikke kan have eneret over hallen 
på efterskolen ;-)  
 
Nyt tiltag til næste sæson bliver SMART-træning. Her 
kommer hjernen og dermed motorikken på arbejde. Vi 
havde en prøvetræning sidste lørdag, så interesserede 
kunne snuse lidt og Mette kunne øve sig lidt, inden hun 
skal til eksamen midt i juni.  
Et anderledes tiltag som egentligt ikke har noget med 
gymnastik at gøre, men det giver god mening, at det ligger 
i vores departement.  
 
Vi krydser fingre for færdigt program, inden vi går på 
sommerferie.  
Hvert udvalg sender info på mail til hele bestyrelsen inden 
mødet, så punktet er til at løfte evt. 
udfordringer/problemstillinger. 
 



Badminton og volley: der holdes sommerpause.  

 6) Evaluere Byfest herunder 
økonomi 

Årets byfest har givet et flot overskud på ca. 70.000. Det 
blev drøftet hvad del af overskuddet skal øremærkes til. 

 

 7) Persondataforordning Punkt til næste møde Bente / 
Morten 

 8) Aktiv-vig-dag Lørdag d. 2. september. Karsten kontakter Anna og finder 
ud af hvad der forventes af VBIF. Vi kan evt. lave en mini-
fodboldturnering i oppustelig bane. Elin kontakter DGI for 
leje af bane. Klavs sørger for folk til volley.  

 

    

 9) evt. Omklædningsfaciliteter i Klubhus bør renoveres – Morten 
og Karsten er bestyrelsens tovholdere – de kontakter 
Anders herom. Kan vi finde en person som vil hjælpe med 
at søge fonde ? Tine lægger ”opslag” på face-book.  
Tine gør opmærksom på at Aabenraa Kommune har kort 
frist til nominering af årets ildsjæl. Deadline 11.06. 

 

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

15. august 2018 

Punkter til 
kommende møder: 

Persondataforordning, klubhus, fondssøgning 

 


