
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 20. August 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 fra Chresten Krogh 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt uden bemærkninger  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt og underskrevet  

 4) Generel orientering Hjemmesiden har igen været brudt ned i sommerferien. 
Karsten har med hjælp fra IT-support sørget for at det 
virker igen og at sikkerheden er opgraderet. 
Der er inviteret til møde i ”Kulturelt samråd” – 4. 
september på Sundeved Efterskole. Invitationen gælder 
alle foreninger i det gamle Lundtoft Kommune.  
Der er kommet en henvendelse vedr. lån af klubhus – 

enighed om at henvise til Varnæs Skole, som frit kan 
lånes om aftenen.  
Indvielse af bålhytten var et superarrangement med rigtig 
god tilslutning. 
Morten og Torkild har opsat reklameskilte i spillerboksene 
i Bovrup.  
Sommerfest i præstegården gik rigtig godt – en hyggelig 
aften. Indtægt på ca. 700 kr. ved salg af drikkevarer. 

Karsten  

19.30 5) Årshjul Børneattester – det har Bente styr på. Indkøb materiale/ 
kurser – tilskud kommune – det skal søges 1. oktober. 
Åben VBIF d. 30.08.19 for hele familien, på sportspladsen 
fra klokken 18-20 – arbejdsopgaver fordelt.  

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Havkajak: Kajak er igang med efterårs program.  
Opsamling fra 4 aftener med sup board skal vise om der 
er basis for et hold. Bålhytte og toilet er færdig. Vi 
mangler lidt finansiering men har søgt et par steder. I 
mellemtiden håber vi at vi kan låne lidt i vbif banken.  
Alle fonde burde kunne frigive de penge de har givet. 
Projektet er afsluttet.  
 
Gymnastik: Så er der 4 uger til sæsonstart for VBIF gym. 
 
Vi stiller med 16 skarpe hold med i alt rundt regnet 50 
instruktører.  
 
Forældre/barn 
Minifræs 
Superfræs 
Springmix 1. - 3. kl. 
Juniormix 4. - 8. kl. 

Øvede piger (+16 år) 

 



NYT: Rytme (+23 år) 
Heftige Herrer 
SMART træning 
NYT: Basistræning  
Cross Gym 
Mor/datter 
 
Powertumbling - Boblerne 
Powertumbling - Talent 
Powertumbling - minielite 
Powertumbling - Elite 
 
Vi har efter samråd med instruktørerne fra sidste år på 
Rytmepiger og Rytmenørd valgt at nedlægge de 2 
rytmehold grundet faldende antal gymnaster. Flere at 
pigerne på begge rytmehold går også på springholdene, 
så vi håber at kunne fastholde pigerne der. Der laves 
samtidig lidt om i konceptet for juniormix 4. - 8. klasse, 
så der er muligt kun at lave rytme.  
 
VBIF Boys er stadig under konstruktion.... vi har ikke 
kunne stille med et egnet instruktørteam, men vi har ikke 
givet op endnu. 
 
Vi træner igen både i sal, hal og springcenter på 
Sundeved Efterskole, hallen på Gråsten Landbrugsskole, 
salen i Bovrup Børnehave og salen på Varnæs skole. Vi er 

vanvittigt glade for vores samarbejde med alle parter.  
 
Sæsonstart for Powertumbling - uge 35 
Sæsonstart for Gymnastik - uge 38 (nogle lidt senere) 
 
Mange af vores gymnaster 4 - 14 år går også til fodbold, 
derfor har vi i år skubbet sæsonstart fra uge 36 til 38, så 
overlapningsperioden frem til efterårsferien ikke bliver så 
lang.  
 
Ingen hold oplever prisstigning i kontingentet i denne 
sæson.  
 
Programmet for sæson 19/20 har været lidt længere 
undervejs end normalt.  
Det har givet mailstorm til formanden :O) De 
interesserede har ikke kunnet forstå, at programmet ikke 
var at finde på hverken hjemmeside eller facebook. Så 
ved vi da, vi er eftertragtede :O)  
 
Vi har heldigvis fastholdt størstedelen at vore 
instruktørteamet fra sidste sæson. Vi har også sagt 
velkommen til 15 nye instruktører og hjælpeinstruktører.  
 
Vi har rigtigt mange, som skal og gerne vil på kursus. Det 
er både de "billige" inspirationskurser, men det er også de 
dyre modtagerkurser, så vi får uddannet vores modtagere 
på alle springhold på sikker vis.  
Med 50 instruktører løber det hurtigt op i en tung 
udgiftspost.  
 
Vi holder instruktørdag på lørdag på Sundeved efterskole 
kl. 11.00 - 17.00 
Dagen indeholder bl.a. førstehjælp  - både når der sker en 
sportsskade men bestemt også den livreddende del.  Et 
par timer med sparring og erfaringsudveksling i 
springcenteret og ikke mindst info om den kommende 
sæson, hvor holdende mødes med deres kontaktperson 
fra gymnastikudvalget.  
 



Fodbold: Vi har afholdt træner- møde.. Men fantastisk 

humør fra alle mand. Vi havde en god dagsordenen, som 
vi kom igennem med god dialog og nye ideer, som der var 
flere der var klar til at prøve af.. Når man er en del af en 
sådan flok trænere, er det en fornøjelse, at holde styr på 
alle de " bolde" der konstant er i luften, for at så mange 
spillere/ hold kan få den bedste mulighed i VBIF. 

Alle hold starter op igen, efter en velfortjent ferie. Nogle 
hold har allerede trænet i flere uger. Og de første kampe 
spilles i den her uge, for vores børne/ ungdomshold ( 
senior har været igang i flere uger), så der er fuld fart på. 
Det er lykkes os , at starte endnu et pigehold op. Det er 

piger fra 2.-3. kl. Vi håber dette tiltag vil føre til endnu 
mere pige fodbold i VBIF.  

Efteråret er også typisk stævne sæson, så mange af vores 
hold vil deltage i diverse stævner de næste måneder, 
foruden tuneringen. 

Vi har afsluttet et holdsamarbejde med BNS omkring 
vores U 16 drenge. Det har været en meget positiv 
oplevelse, drengene var klar, klubberne var klar, så et 
super samarbejde der sagtens kan gentages, hvis vi igen 
står med spillere der mangler hold. Vi har modtaget stor 
ros fra BNS omkring de spillere vi har sendt derind.  

Fredag d. 16.8 holdt FVB- senior jubilæums fest på sports 
pladsen. De havde en super aften, hvor der blev spillet 
kamp og festet hele natten. De har selv stået for hele 
herligheden, det kan vi som klub være stolte af, det 
vidner om en god hold/ klubånd.  

VBIF er blevet tilbudt at have 2 hold som maskotter til 
kampen SønderJyske- Brøndby d. 29.9.. Så da vil vi igen 
lave en klubtur for alle medlemmer i VBIF.. Håber at 
kunne samle en god flok, det plejer at være nogle gode 
ture. 

Vinter sæsonen er ikke på plads endnu. Holdene skal byde 
ind senest d. 1.9, om ønsker for træning i vinter 
perioden.  

Hvert udvalg sender info på mail til hele bestyrelsen inden 
mødet, så punktet er til at løfte evt. 
udfordringer/problemstillinger. 
 
Badminton og volley: opstart uge 37. Klavs sender info 
om tidspunkter til Mie, som lægger op på face-book. Der 
skal findes lidt VBIF-beklædning til de nye trænere. 

20.30 Pause   

20.45 7) Klubhus Tilbud ombygning – Johan Kristiansen har tegnet et 
forslag til ombygning/udviddelse af klubhus – Morten har 
indhentet pris fra to håndværkere. Anna sætter gang i 

fondssøgning.  
Der er fundet en person til at varetage renholdelse 
udvendigt.  
Klubhuset fungerer rigtig fint med varmepumper og 
rengøring. En fornøjelse at spillerne nu bruger klubhuset.  
Karsten følger op på evt. udskiftning af lamper i lysanlæg. 

Morten / 
Karsten 

21.00 8) Byfest Evaluering – byfestudvalget har holdt afslutningsfest. I 
januar afholdes møde omkring næste års indkøb, sammen 
med bestyrelsen. 

Bente 



21.30 9) Hjertestarter Den hjertestarter der er på Varnæs Skole, viser det sig at 
vi ikke selv kan servicere. Morten har derfor bestilt service 
til den . Et service koster 3.000 kr. hvert andet år. 
Fremover skal vi betale 125 kr. pr. måned.  
Morten har fået pris på en ny hjertestarter, til evt. 
opsætning ved den nye toiletvogn. Samlet pris incl. skab 
er 19.375. Indtægten fra Bon Jovi og ringridning skal 
bruges hertil. Besluttet at vi spørger et par lokale 
foreninger om de vil deltage i betalingen. Morten bestiller.  

Morten 

21.40 10) Hjælp til arrangementer  Bov Jovi, Aabenraa ringridning m.m. -  punktet tages op 
ved næste møde. 

Alle 

21.50 11) Evt.   

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Tirsdag d. 17. September 2019 

Punkter til 
kommende møder: 

Budget for kurser og materialer. 

 


