
 

Indkaldelse  
 Mandag d. 1. April 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,  Elin Moldt, Bente Dall, 
Karsten J. Schmidt, Morten Lorenzen 

Afbud: 
 

Tine Holm,  

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen  

 3) Gennemgang af referatet Referat fra sidste bestyrelsesmøde underskrevet. Referat 
fra generalforsamling godkendt med enkelt rettelse. Bente 
retter og sender nyt referat ud.  

 

 4) Generel orientering Klubhuset har fået en ordentlig overhaling – med både 
maling, varmepumper, nye bænke og fælles 
forårsrengøring. Mie lægger billeder på hjemmesiden af 
”før og efter” renovering af klubhuset. Morten har kontakt 
til ny rengøringshjælp. Ordensregler synliggøres i 
klubhuset – Morten og Elin sørger for opdatering og 
ophængning. Elin har sendt skrivelse ud med opfordring til 

at ikke ryges i forbindelse med træning. Morten får lavet 
10 nye nøgler, og laver liste. Jeppe Johansen finder pris 
på nyt flag til klubhuset.  

Karsten  

 5) Årshjul Evaluering generalforsamling – god aften med ca. 20 
deltagere. Der skal arbejdes på mindre tid på beretninger 
og mere tid hygge og spisning. Bente sørger for kort. 
Åben VBIF – punkt tages op på maj mødet. 

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Nyt fra fodbold. 

Så starter sæsonen for alvor  op på græs i den kommende 

uge. Vi kan tilbyde hold hvor de yngste er 2 år.også ellers 
hele vejen op med diverse børne årgange, senior, ” lidt 
ældre herre ”og vores friske damehold 

 Vi har 11 forskellige hold, som alle er besat med gode 

trænere. Vi er så heldige at der er kommet nye trænere 
og hjælpetrænere til .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.. FVB senior herre, er rigtig mange spillere.. 
De har 2 hold i turnering. Det er et fantastisk sammenhold 
blandt de unge. Vores FVB piger u16/15, har desværre 
ikke meldt hold til turnering, pga for få spillere, nu er det 
vores opgave at tilbyde dem noget andet, så de forsat er 
aktive i foreningen, der er flere muligheder , så det skal 
nok lykkes.. 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. Som noget nyt i år har vi hævet kontingentet 
med 150 kr her i foråret, for de penge får alle spillere en 
trøje med klublogo og navn på, vi håber alle synes om til 
taget. 

 Vi har haft flere trænere på kursus de sidste par 

måneder, som har været rigtig godt. Vi har også haft hele 
vores U13 pige hold og trænere langs en aften, desværre 
var udbyttet ikke helt så stort som forventet 

·         Vores flotte udskiftningsbokse er blevet sat op i 
Bovrup, det er blevet rigtig godt 

  Omkring vores baner, kan nævnes.. Kommunen har 

klipper græsset, og robotterne re kommet til Bovrup, det 
gør banen noget bedre at bruge til kamp. Vores 3 flittige 
opkridter, sørger for banerne fremstår fine hver uge. Vi 
har lige fået nye  mål leveret, de skal erstatte  ældre 
tunge mål. Alle mål er gennemgået og net er udskiftet.. 

 Vi har fået skaffet 2 nye kampsæt til vores hold, en 

kæmpe tak til de firmaer der har ydet hjælp. 

·         Byfesten er lige om hjørnet, og vi er så småt ved at 
planlægge søndags turneringen . 
  
·         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 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 klubben, trænere og spillere.  

Fondssøgning: Bodil har søgt midler til tilløbsramper.  
 
 
Volley og badminton: intet nyt. 
 
 

 7) Byfest Lørdag d. 4. maj klokken 9.00 er der telt-opsætning, og 
nedtagning er d. 5. juni klokken 13.00. Elin sørger for 
forplejning. Byfestbladet er stort set klar til at gå i 
trykken. Anna, Birthe og Kirsten sender fakturaer ud på 
annoncer så snart bladet er klar til udsendelse. 
Byfestudvalget har møde igen2. april.  
 

Bente 

 8) Udskiftningsbokse Reklame på spillerbokse: Anna har taget mål til 
reklamepladser, og kontaktet Hot-Tryk for priser på 
reklameskilte. Besluttet at VBIF selv skal have to 
reklamepladser og Varnæsløkke Maskinstation en, som 
tak for materialer og lån af udstyr ifb. opsætning. Anna 
bestiller.  

En af de nye spillerbokse væltede i stormen mens de stod 
på Sundeved Efterskole. Spillerboksen og en plade i hallen 
på efterskolen blev bulet.   

 

 



    

    

 10) Evt. Stafet 2020 – Elin og Dorthe har været til møde i Åbenrå. 
Løbet kommer igennem Varnæs d. 3. maj 2020. Punktet 
tages op i efteråret 2019, hvor vi beslutter om der evt. 
skal nedsættes et udvalg eller hvad der skal ske.   

Hverdagens helte: Dorthe Lund har indstillet Elin, 
fodboldafdelingen og resten af de frivillige i VBIF. Der 
interviewes indeværende uge.   
Der er Aktivigdag d. 17. august 2019.   

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Tirsdag d. 7 Maj 2019 

Punkter til 
kommende møder: 

Åben VBIF – klubhus - byfest 

 


