
 

Indkaldelse  

 Onsdag d. 13. Maj 

2020 
kl. 18:30-21.30 

På Kielsbjergvej 6, 6200 
Aabenraa 

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, Anders Andersen 
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarl
ig: 

18.3
0 

1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Morten orienterer fra møde vedr. 

byfornyelse under evt.  

 

 3) Gennemgang af 
referatet 

Referat godkendt  

 4) Generel orientering Karsten, Tine og Kirsten har lavet en ansøgning om at få 
del i en Corona-hjælpepulje. Det ansøgte beløb er ca. 
100.000. Vi får svar i løbet af juni.  
Der har været møde med kommunen omkring lys på 
fodboldbanen i Varnæs. Kommunen overtager driften og 
sørger for udskiftning af pærer.  
Varnæs Skole låner klubhuset til undervisning. Sundeved 
Efterskole låner byfestteltet som ekstra spisesal.  
Vi afventer stadig med spænding kommunens møde vedr. 
medlems- og lokaletilskud i forhold til corona-situationen.  

Karsten  

18.4

5 

5) Årshjul .  

 
Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Byfest:  
Ved denne tid plejer vi i byfestudvalget at have travlt 
med at gøre klar til alle aktiviteter i byfest ugen . Det 
har vi ikke i år .  

 



Vi er ved at finde en dato hvor vi i udvalget kan 
mødes og finde ud af om der er relevans i at 
planlægge en festlig dag i september i Vbif’ favør .  
 
Desuden er vores telt blevet certificeret igen uden 
særlig bemærkninger . Kontrolløren gav os 7 ud af 10 
point mht opbevaring  og teltets  velholdthed .  
Næste gang er maj 2025 .  
Pris : 6000kr  
 
Gymnastik: 
Vi er fortsat i stilstand, selvom del af sportsdanmark 

er begyndt at åbne lidt op. 
Vi kan i sagens natur ikke tilbyde 

sommergymnastik  i form af familiefræs og 

sommertumling, som vi har gjort de seneste 3 år.  Det 

er fortsat ikke muligt at tilbyde indendørs idræt, hvor 

der skal bruges de samme redskaber til flere personer 

og ej heller må vi sikre springmodtagning/berøring.  
 
Vi er så småt ved at kigge på sæson 20/21, og 

planlægger et snarligt møde i gymnastikudvalget.  
Vi skal som regel udskifte ca. 1/3 af vores 

instruktørtrup på ca. 52 instruktører, og samme 

billede viser sig igen i år. Nye tiltag er under 

planlægning og nye instruktører er også allerede 

sikret på flere pladser.  

 
Vi er SÅ glade for at størstedel af instruktørtruppen 

fortsætter i foreningen.  
 
Fodbold: 

SÅ kom vi endelig igang!! Det blev meldt ud torsdag 

aften , at bredde fodbolden måtte starte. Så 

planlægningen i  gang. Der kom 3 sider fra DBU og 

diverse Corona forbehold, de blev gennem gået, og vi 

blev enige om , at starte op så snart vi var klar. Der 

blev indkaldt til træner møde mandag 

aften,  udendørs i 2 grupper af 10 mand. Alt blev 

gennemgået, så alle kender til reglerne/ forbeholdene. 

Flere hold flytter deres træning til Bovrup, hvor vi 

har 4 baner der hver må have 10 mand ( spillere+ 

træner) og i Varnæs har vi 3 baner. De er kridtet efter 

forskrifterne.  Man var også forpligtige til at kontakte 

politiet, om vores åbning af fodbolden. Detter er også 

gjort, og de har sagt " go" for vi må starte. Så tirsdag 

aften var de første spillere på banen. Ingen tvivl om 

fodbolden har været savnet. Der kunne skrives meget 



meget mere om dette emne, men vælger at stoppe 

her, er altid klar til evt spørgsmål. 

Vi starter 12 hold op, men rigtig mange nye trænere. 

Vi er ialt 26 trænere. Også har vi heldigvis en gruppe 

frivillige der sørger for alt det praktiske. Bl.a. er der 

lige kommet net i vores nye mål, og alle andre er 

blevet efterset, de er de samme der har den opgave 

hvert år. 

Der er ingen turnering her i foråret, også må vi se 

efter ferien. Men alle børnehold er meldt til det årlige 

stævne i Rødekro i september.  

Nu krydser vi bare fingre for at fodbolden kan blive 

"spillet", så alle vores medlemmer kan være igang. 

Havkajak: 
Havkajak er også godt i gang. Vi har focus på at 

grupperne ikke er større end 10 personer. 
Det går fint når vi sejler ud. Men i torsdags var det en 

udfordring da vi kom tilbage. 
Folk er flinke til vaske grej inden det bliver bragt 

tilbage i containeren. 
I weekenden skal vi have begynderkursus. Det 

hjælper os at afstandskravet er reduceret ti 1m 
Men det bliver helt klart en udfordring. 
CK har sup bord demonstration om lørdagen. 

Stranden er lang, så det må kunne lade sig gøre. Dog 

har vi kun en vaskeplads. 

 

SUP: 
Der startes op med prøvetræning 

lørdag d. 16.05. Program lavet for hele 
sommeren. Kirsten kontakter 

Chresten, så vi til hvert møde får 
opdatering fra afdelingen. Kirsten 

kontakter Conventus for hjælp til 
opsætning af ”klippekort-ordning”. 

 

Naturtræning:  
Karsten kontakter Annette og beder 

hende deltage ved næste møde.  
20.0
0 

Pause   

20.1
5 

7) Generalforsamling  Skubbes til næste gang Karsten  

20.3
0 

8) Arrangement Sep. Skubbes til næste gang Alle 



20.4
5 

9) Status økonomi 
pga. Covid 

Kort drøftelse, som gentages næste 

gang.  

Alle 

21.0

0 

10) Fonde Anna har sendt oversigt over 

igangværende ansøgninger. Siden sidste 
møde er der ansøgt 3 nye fonde.  

Anna / 

Anders 

21.1
5 

11) Evt. Morten har deltaget i 

byfornyelsesmøde, som repræsentant 
for VBIF. Kort orientering herfra.  

Anders kontakter Varnæs Løkke for 
prisoverslag på at grave kabel ned til 

bålhytten. Morten snakker med 
Michael om selve kablet.  

Besluttet at der laves et lille event for 
alle frivillige hjælpere ifb. ombygning 

af klubhus.  

 

  
 

Praktiske 
forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

 
Næste møde: 
 

Mandag d. 15. Juni 2020 

Punkter til 
kommende 

møder: 

Bestyrelsesarrangement sept. 

Dato generalforsamling 
Økonomi – Covid-19  

Naturtræning 

SUP-orientering 
Fonde 

 


