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Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

18.45 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt.  

 4) Generel orientering Karsten har udfyldt et spørgeskema vedr. mistede 
indtægter og øgede udgifter ifb. Corona.  
Vi har været nævnt i Bladet – med hjertestarteren. 
Varnæs Vig Løb aflyst.  
Kirsten orienterer kort om informationer fra kommunen 
vedr. tilskud til lokaler og medlemmer i coronatiden. Vi 
afventer behandling på byrådsmøde medio maj.  

Karsten  

19.15 5) Årshjul Punkter fra årshjul udskudt. Aktiviteter  i april, maj og juni 
aflyst pga corona.  

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Fodbold: 

Vi står midt i Corona krisen,og derfor er der ingenting 
igang på nuværende tidspunkt. Vi er klar til at starte op , 
så det igen er forsvarligt. 

Når sæsonen starter er det med 12 forskellige hold, der 
startes flere nye hold op i år. Vi er kun udfordret på 
træner posten ved U8 drenge. Mange er spurgte, der har 
været opslag på FB , men desværre ingen har meldt sig 
som træner. Men heldigvis er der en forældre der gerne 
vil være      " Voksen hjælper", men har ingen fodbold 
kendskab. Vi håber det løser sig, for ellers kan vi jo ikke 
tilbyde holdet. Vi starter også fodbold fitness op for både 
mænd og kvinder, det er en sjov, social og effekt måde at 

få sig rørt på. 

Boldskuret er ved at tage form, det bliver mega godt. 
Mere om det senere på dagsordenen. 

U16 drenge skulle have social overnatning d. 17.4 ( aflyst, 
flyttes til senere), hvor vi har søgt Fritidsrådet om tilskud. 
De vil gerne give 1500 kr i tilskud, det er vi super glade 
for. Mange tak 

 



Vi har igen fået nye mål og net ved kommunen, de er 
utrolig samarbejdes villige, også mange tak for det. 

Det var ganske kort nyt, vi glæder os bare til sæsonen 
starter. 
 
Gymnastik: 
 
Normalt vil  status fra gymastikken her i april måned være 
fyldt med gode fortællinger fra gymnastikverdenen.  
 
Men i år er det langt fra sådan.  
 
På den største dag for gymnastikopvisninger, fredag aften 
den 6.3 til Aabenraa Egnens opvisning, blev alle 
foreningers formænd ringet op:  "vi er nødt til at 
aflyse".  Fuld forståelse fra vores side af hensyn til Corona 
og smittespredning - naturligvis. Et opkald der pludseligt 
medførte en del arbejde/praktik, og efter nyheden slap 
ud, var det svært at følge med ift at svare beskeder fra 
forældre, gymnaster og instruktører.  
 
ØV... alt det vi brænder for at lykkes med i den weekend - 
både voksenhold og børnehold - kom pludseligt ikke til at 
ske. Det blev en tom weekend, og mange familier fik 
pludseligt mere frihed i kalenderen.  
 
Vi holdt modet oppe, afholdt hurtigt ekstraordinært møde 
både i gym.udvalg og tumblingudvalg og fik lagt både plan 
A, B, C og D for at gennemføre vores egen VBIF opvisning 
ugen efter samt mulighed for at gennemføre de sidste 
ugers træninger. På daværende tidspunkt kunne det godt 
lade sig gøre ud fra de kendte retningslinjer. De fleste 
gym. hold havde kun 2 træninger tilbage, mens nogle 
først skulle slutte i løbet af april og tumbling først midt i 
maj.  
 
Vores planer holdt kun halvt døgn.. Efter at have meldt 
vores plan B ud til både instruktører og gæstehold, blev 
mavefornemmelsen alligevel en anden, og 
statsministerens konstante udmeldinger gjorde, at uanset 
hvilken plan vi satte i søen, så ville vores opvisningsdag 
ikke give værdi. Den ville være for ukomplet.  

 
Efter en søvnløs nat og sparring med både udvalgene og 
inddragelse af Elin fra fodboldudvalget tog vi beslutningen 
at aflyse fra den ene time til den anden.  
 
Som formand kan jeg blive rørt af at se, hvor dygtige 
vores gymnaster er og bliver i løbet af en sæson. Aldrig 
har jeg stået i springcenteret med tårer i øjnene og 
fortælle til 68 juniormix-gymnaster og deres instruktører, 
at dette blev sidste træning, og opvisning er også aflyst. 
De blev SÅ skuffet, og mange gode forslag blev modtaget 
og mange spørgsmål stillet.  
 
Tumblerne var langt fra færdig med konkurrencesæsonen. 
Allerede inden gymdanmark var på banen med aflyste 
konkurrencer, havde vi fra VBIF meldt afbud. Det var 
bestemt ikke med trænernes gode vilje, og de har holdt 
fast i hvert et håb for at kunne gennemføre bare noget at 
træningen. Men nej, de er selvfølgeligt lukket ned 
sammen med al anden træning.  
 
Dagen efter vores aflysning lukkede statsministeren 
Danmark ned. Så ja, vi tog den helt rigtige beslutning.  
 



Vi tog fuldstændigt luften fra vores 
instruktører/trænere. De fleste hold har bare sluttet brat 
uden afslutning. De små børnehold nåede heldigvis at få 
sluttet af med en lille forevisning for forældre.  
 
Opvisningstøj, program, alle detaljer, indkøb til madbod, 
koordinering med gæstehold - alt var klart.  
 
Når man bliver mødt med sætningen: "det er jo bare en 
opvisning. Den kommer jo igen næste år". Ja, det er 
korrekt. Men hvert år har sin egen eksamen - og det er 
opvisningen, som der stiles mod og kæmpes for hvert år 
med hvert sit program. Det gælder både for gymnaster og 
instruktører.  
 
Vi har i sagens natur modtaget fuld opbakning til vores 
beslutninger, og tomrummet kan vi nu bruge til at 
planlægge og håbe på ny sæsonstart.  
 
Ingen træning er heldigvis spildt. Der kan trænes videre 
på det, den enkelte slap til sidste træning og ja, der 
kommer en ny sæson...  
 
Ja-hatten er fremme, og vi har allerede en god flok 
instruktører og trænere klar til næste sæson. jagten på 
nye, dygtige kompetencer er også sat ind.  
 

Sommersæson??  - næ, det bliver desværre ikke i år.  
 
 
Kajak:  
 
Der er lige lukket op for genoptagelse af kajak-træning. 
Der er indkøbt sprit m.v. Kurser må dog afvente 
yderligere åbning af samfundet. 
 
Badminton – volley: 
 
Som alle andre hold sluttede sæsonen brat, uden 
afslutning. Der skal arbejdes på næste sæson. 
 
 

20.15 Pause   

20.30 7) Generalforsamling  Ny dato må afvente genåbning af samfundet.   

20.45 8) Klubhus Nybygning næsten færdig – mangler kun døren foran, 
som isættes denne uge. Der er lagt rigtig mange frivillige 
kræfter i at få malet, indrettet m.v. Der opsættes skilt 
med ”ingen adgang med fodboldstøvler”. 

Morten / 
Anders 

21.00 9) Byfest Der har ikke været afholdt møder siden beslutningen om 
aflysning af byfesten. Alt hvad der er bestilt til byfesten er 
afbestilt – det forventes ikke vi får udgifter i den 

anledning. Teltet re-certificeres i næste uge. Der arbejdes 
på forskellige idéer til senere arrangementer. 

Bente 

21.15 10) Evt. Kort snak om hvordan vi er påvirket af corona.  Alle  

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Onsdag 13. Maj 2020 

Punkter til 
kommende møder: 

Planlægge bestyrelsesarrangement til efteråret 



 


