
 

Indkaldelse  
 Onsdag d.19  Februar 2019 

kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Chresten Krogh, 
Elin Moldt, Bente Dall, Karsten J. Schmidt 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

Afbud: Morten Lorenzen  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt – Karsten har denne gang sat 
tidspunkter på de enkelte punkter, så vi overholder 
sluttidspunktet.  

 

 2) Åben for tilføjelser   

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt og underskrevet.   

 4) Generel orientering Opdateringer til hjemmesiden sendes til enten Mie 
maap7@hotmail.com eller Danka 
danka_raicevic1988@outlook.com. 
Egon og Tage er i fuld gang med at lave nye bænke i 
klubhuset. Morten indkalder til rengøringslørdag, når alt er 
klart. Næsten alle tilgodehavender fra sidste års byfest er 

nu indbetalt.  

Karsten  

 5) Årshjul Børneattester er der styr på. Bente undersøger gældende 
regler for årlig indhentelse af attester.  

 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Gymnastik: Haller og sale koger af spændte gymnaster 
og instruktører, som finpudser de sidste detaljer frem mod 
de kommende ugers opvisninger.  
 
Powertumbling, alle springhold, alle rytmehold og 
superfræs deltager i opvisning i Aabenraa den 8. og 9. 
marts.  
 
 
De mindste hold: mor/datter og crossgym nøjes med 
lokalopvisningen søndagen efter.  
Enkelt hold deltager ikke i opvisning (Columna, 
Stabilitetstræning og SMART-træning) 
 
Heftige Herrer, Boys og AS øvede piger deltager også i 
opvisninger andre steder, så VBIFs navn bliver flittigt 
markedsført i det sønderjyske.  
 
Der modtages kæmpe kasser med opvisningstøj, når så 
mange gymnaster skal "se godt ud" på de store dage. 
 
I starten af måneden havde vi 30 af instruktørerne 
samlet. Der var snak om planlægning af opvisninger, men 
også en samlet snak holdvis om, hvordan sæsonen er 
gået og hvad deres tanker er til den kommende sæson.  
 
Det er som altid en fornøjelse at bestille forplejning fra 

efterskolens køkken. Det vækker glæde hver gang!  
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Heldigvis ser det ud til, at flertallet er klar til endnu en 
sæson, men bestemt også indikation på at vi skal ud at 
kapre nye instruktører til forskellige hold. Derfor er det 
godt allerede nu at have det store overblik.  
 

Fodbold: Der trænes forsat flittigt. Flere hold har allerede 

øget trænings mængden inden det for alvor går løs på 
græsset  

Senior spillerne holdt opstarts møde i lørdags (d. 16.2) i 
klubhuset. Med flot frem møde. På dette hold er der 
planlagt trænings kampe, som allerede stater nu 

 Vores U14 drenge og U12 piger  starter også TT- 
turnering op udendørs meget snart. 

VBIF U10 piger har været fodbold maskotter, til superliga 
kampen d. 15.2  i Haderslev. Det var som altid en stor 
oplevelse, og ikke færre end 50 mand fra VBIF var med 
oppe og se denne kamp 

Der er indkaldt til opstartsmøde for alle trænere på 
mandag d. 25.2. Det tegner til et godt fremmøde. Vi 
arbejder lidt på nye trænere til et par hold, det skal nok 
løse sig hen af vejen. Ellers lyder dagsordenen på en 
masse oplysninger / praktiske ting der skal være i orden 
inden sæsonen starter.  

Udskiftnings boksene er kommet, og er snart klar til at 
blive sat op af frivillige kræfter på Bovrup Stadion 

Vi har fået hegnet i Varnæs forlænget efter ønske fra 11 
mands holdene. 

3 trænere deltager i kursus i Aabenraa i næste mdr. 

Muligheden for at tilbyde noget tøj , arbejdes der forsat 
på. 

Volley og badminton: stort set alle har nu tilmeldt sig 
holdene. Torben er usikker som træner for ungdoms-
volley næste år – der arbejdes på en anden løsning.  
 
Fonde: Anna laver fremover liste til hvert 
bestyrelsesmøde over hvilke ansøgninger der er gang i. 
 
Kajak: der har været aqua-fitness instruktør i Tinglev 
Svømmehal – en kæmpesucces. Det vil fremover være en 
del af svømmehalstræningen vinteren over.  
Lidt udfordringer med de forskellige ministerier ifb. 

bålhytten/toiletbygningen. Anders og co. kæmper videre.   

 7) Regnskab + Budget 2019 Regnskab for de enkelte afdelinger gennemgået – Kirsten 
laver det færdigt til godkendelse på generalforsamlingen. 
Besluttet at hensættelse til telt stopper når vi når 
100.000. Hensættelse til skoler og lejre stoppes fra 2019 
indtil henlæggelsen er nede på ca. 8.000. Når vi kender 
antal hold og behov for halleje for 2019 vil vi disponere 
over tilskud til halleje. Næste års kontingent fastholdes på 
samme niveau.  

Kirsten 

 8) Generalforsamling Der er styr på dirigent, referent m.m. Karsten laver 
dagsorden. Beretninger offentliggøres i år ikke til 
gymnastikopvisning, men først til generalforsamling. 

Karsten 



Beretninger sendes til Karsten senest d. 10. marts. 
Karsten trykker 30 eksemplarer. Kirsten trykker 
regnskaber.  

 9) Byfest Der  er søgt tilladelser og alt er stort set på plads. Teltet 
er okay i år og skal først godkendes i maj 2020 – Bente 
laver en aftale med firma om eftersyn på det tidspunkt. 
Lars melder om god stemning i Revy-holdet, med to nye 
spillere. Bente opfordrer alle udvalg til at melde tilbage 
med hvad afdelingen byder ind med til byfest – sendes til 
Bente senest 5. marts.  

Bente 

    

 10) Evt. Morten/Mie laver et opslag vedr. rengøringshjælp i 
klubhus. Der sendes 3 personer på DGI Natur Træning 
kursus. Stafet 2020 – ifb. genforeningen – går ud på at 
løbe hele Sønderjylland rundt. Dorthe Lund og Elin tager 
til møde om det i marts. Der skal bestilles nyt flag til 
flagstang ved klubhus.  

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Evt. reklame på udskiftningsbokse. Honorar/omkostningsgodtgørelse/tak-for-hjælpenkort. Bl.a. 
ifb. byfest. Instruktørpleje. Gangværter.  

Punkter til 
kommende møder: 

 

 


