
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 17. September 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,  Elin Moldt, Bente 
Dall, Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt 
Afbud: Chresten Krogh 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt.   

 4) Generel orientering Mogens Jensen har gjort opmærksom på at teltet ifb. 
ringridning er blevet pakket vådt ned – det skal fremover 
sikres at dette ikke sker igen. Morten kontakter Sækko, 
og får råd om hvordan det kan rengøres.  
Kirsten følger op på ”gamle ildsjæle”, så disse lægges på 
hjemmesiden.  
Morten laver en seddel om betaling af kontingent til 

Fitness, og kontakter Peter vedr. opsætning i 
fitnesslokalet.  
Kirsten kontakter Annette vedr. reklame for Naturtræning.  

Karsten  

19.30 5) Årshjul Indkøb materiale/ kurser – tilskud kommune er 
gennemgået og klar til indberetning.  
Alle opfordres til straks efter indkøb hos købmanden, at 
tage et billede af bonen og sende den til Kirsten på mail. 
Der er stadig udfordringer med manglende/ej afleverede 
bilag.  
Julearrangement – overordnede praktiske opgaver 
gennemgået.  
Conventus brugerliste – fodbold og gymnastik er 
opdateret.  
Høstfest – salg ringriderpølser – Klavs finder et hold.  

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Gymnastik: Så har vi ramt uge 38! Den store sæsonstart 
for VBIF GYM. 
 
Tumbling startede dog allerede i uge 36 og har 66 
springgymnaster fordelt på 4 hold. 
 
A/S øvede piger har også 3. træning i denne uge på 
Gråsten Landbrugsskole. Der er indtil videre 20 tilmeldte, 
men vi forventer, at der er en del flere på holdet, som 
bare lige har "glemt" at betaling skulle være sket til i dag.  
 
8 hold starter denne uge, og de sidste 3 hold følger de 
kommende uger. 
 
vi har stadig en joker vedr. holdet VBIF Boys. Tine har 
møde med 4 potentielle instruktører til holdet den 17.9. 

Vi håber, at kunne finde en løsning, så den store 

 



drengegruppe igen kan få et hold. Vi er nødsaget til at 
have fokus på spring-modtagnings-kompetencer på det 
hold.  
 
Den 24.8 havde vi instruktørdag, hvor vi havde samlet 40 
af de 52 instruktører og hjælpeinstruktører til 5 gode 
timer på Sundeved Efterskole.  Nu er de klædt på til 
førstehjælp, kender hinanden lidt bedre, fik en snak 
holdvis med deres kontaktperson fra gymnastikudvalget, 
fik givet inspiration til hinanden i springcenteret og ikke 
mindst fik den bedste forplejning fra skolens køkken. Det 
hitter bare hver gang! 
 
I weekenden den 6. - 7. sept. havde vi igen inviteret 
vores yngste hjælpeinstruktører til overnatning på Gråsten 
Landbrugsskole. En hyggelig aften med pizzabagning, 
besøg i staldene og en snak omkring bålet om 
instruktørrollen og forventninger. Formiddagen gik med 
diverse lege. De synes, det er vildt sjovt. De mener 
døgnet slutter for hurtigt. 12 hjælpere havde vi med, og 
de håber så meget, at vi gør det igen.   
 
VI venter spændt på fremmøde til alle holdene i de 
kommende uger. Vi har igen i år nogle skarpe 
instruktører, der er godt klædt på med gejst og topklar til 
at lære fra sig.  
 

Fodbold: Træningerne og turneringer kører derud af. Der 
bliver brugt meget tid og energi, fra alle.. Der spilles rigtig 
mange kampe hver uge.Vi heldige at have en fantastisk 
forældre opbakning. Det giver god energi til vores trænere 
og selvfølgelig børnene  

Flere hold har også deltaget i både BNS cup og fodbold 
stævne i Rødekro. Især stævnet i Rødekro kan nævnes , 
hvor vi havde 5 hold med. Vi havde taget klubbens 
pavillon med som base, hvilket gjorde forældre og børn 
var samlet, og der blev snakket / hygget, sådan en dag er 
med til at styrke vores sammenhold. Et af de hold der ikke 
deltager i stævner på pga alder, har haft en overnatnings 
tur, fedt initiativ fra træneres side. 

Igen i år vil vi lave en klub tur. VBIF U8/ U9 piger og U8 
drenge skal være maskotter i Haderslev d. 29.9. Vi har 
fået lov til at komme med 2 * maskotter til kampen mod 
Brøndby, det bliver en stor oplevelse for både store og 
små. Vi håber på stor opbakning. 

Vi er glade for lyset i Varnæs, allerede nu er det i gang 
flere gange i ugens løb. Og det der vil være større søgning 
til Varnæs her i efteråret.  

I år har vi mindst 5 hold der ønsker at træne på 
Kunstgræs banen på Sundeved fra uge 45.  

Vi har haft kontakt til kommunen, da vi mangler 8 mands 
mål, pga flere hold og spillere, de har som ofte før været 
positive og vi får et sæt nye mål . Tak. 

Vi sender et par på " kampleder" kursus, for at give dem 
god viden om det at dømme 5 og 8 mands kampe. 

Der bliver planlagt noget målrettet målmands træning, i 
første omgang på et af VBIF´s hold, men dette kan 



udvides. 

Havkajak: Kajak holder skruen i vandet indtil uge 42 
hvorefter det bliver for mørkt til hverdags aftener.  
Jeg arbejder lige nu på et nyt program for 2020 i et 
samarbejde med aktiv Aabenraa omkring en outdoor 
palette bestående af kajak SUP board, supboard yoga og 
naturtræning således at de tre idrætter understøtter 
hinanden i foreningen. Jeg sender tre på. SUP instruktør 
kursus i 2020 for at efterkomme den stigende interesse.  
Senere kommer der hold med indendørs yoga for alle 
kajak medlemmer samt teknik og sikkerhed i svømmehal 
fra januar til marts.  
Vi har ekstra kursus igen den weekend der kommer nu da 
interessen er stor. Vi kommer op på ca 70 medlemmer i 
2019.  
De nye faciliteter ved løven bliver flittigt brugt og er til 
stor gavn og glæde.  
Jeg er desværre forhindret igen i aften.  
 
Volley og badminton: ungdomsvolley, søndagsvolley og 
badminton er startet op. Der skal laves reklame for 
holdene via Mie.  
 
Byfest: der holdes vinterpause.  
 

20.45 Pause   

21.00 7) Klubhus Morten har kontaktet Aabenraa Kommune vedr. ansøgning 
om ombygning. Der skal søges byggetilladelse og 
tilladelse fra brandmyndighederne. Morten arbejder videre 
med det.  
Anna og Anders arbejder sammen om at få lavet 
fondssøgning til ombygningen.  

Anna / 
Morten / 
Karsten 

21.10 8) Kulturelt Samråd / Tema 
rekruttering 

Anna og Karsten har deltaget i møde. Der kan ikke søges 
penge direkte til sport, men der kan tænkes på  
muligheder  for eksempel børneudvalg til byfest, 
juleafslutning m.v.  

Anna / Tine 

21.20 9) Hjertestarter Der er bestilt ny hjertestarter. Den bliver monteret i løbet 
af oktober.  
Den Gyldne Løve, Varnæs Jagtforening og Varnæs Skov 
har givet tilsagn om tilskud.  

Morten 

21.30 10) Åben VBIF Det var en rigtig hyggelig aften – dog var der kun 1 enkelt 
deltager ud over bestyrelsen og dennes børn.  

Alle 

21.50 11) Evt. Lysanlæg – der er kommet tilbud på udskiftning af 
armatur i lysmaster. Der arbejdes videre med alternativer.  
Der er bestilt flere reklamer til spillerbokse.  
Stafet 2020 – til næste møde skal vi tænke på koncept og 
hvem der evt. kan hjælpe.  

 

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Mandag d. 21. Oktober 2019 

Punkter til 
kommende møder: 

Levedygtige foreninger.  

 


