
 

Indkaldelse  

 Tirsdag d. 8 Juni 2021 
kl. 19:00-22.17 

Sted: Kielsbjergvej 6, 6200 
Aabenraa 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Tine 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, Morten Lorenzen, 
Karsten J. Schmidt, Anders Andersen,.  
 
Afbud fra: Kirsten Billund,  Jens Hamann, Bente Dall, 
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Området sportsplads / skole Besøg af Bodil og Lars.  
Vision for aktivt fritidsliv i området omkring skole og 
sportsplads. Projekt udleveret til gennemlæsning og 
gennemgang af planer/tanker.  
Bygge skole og sportsplads mere sammen. Generelt mere 
åbent område både til glæde for skolens børn, VBIF og 
byens øvrige borgere.  
Varnæs skole har nedsat gruppe på 4 personer/ansatte, 
som er kommet med deres ideer med fokus på både 
opholds- og læringsområder. 
Haft snak med kommune omkring flytning af sti længere 
ud mod vejen ifm planer om outdoor området. Det er 
mere kompliceret end forudset. Derfor parkeres den ide. 
 
Landsbylaug – der søges i dette regi. Ligesom projekt 
”fuld fart” i sin tid var 
 
Valg af entreprenør i spil: 
Møde med CADO den 14.6.2021 
Møde med MaxPlay den 22.6.2021 
 
Gennemgang af tanker omkring nyt, større 2-plans 
klubhus. Både med flere omklædningsrum, toiletter og 
mødelokale/fællesrum.  
 
Bestyrelsen tilkendegav accept for projektets 
videreførelse. Overvejelser omkring projektets størrelse: 
hvordan skal det gribes an. Det store projekt incl. klubhus 
eller klubhus som etape 2. Mest stemning for opdeling i 
etaper. 
 
Hvilke fonde kan søges? De er i gang med research. 
Pris endnu ukendt. 
 
Der søges nu tilbud på de tiltag, som i dialogen er kaldt 
”småting”, så de kan sættes i gang her og nu.  
 

Elin spørger også kontaktperson i kommunen omkring 
planer for p-plads. Hvad kan/vil kommunen bidrage med 
her? 

Lars / Bodil  



 
Anbefaling til Bodil og Lars om kontakt til ildsjæl i Kollund, 
som har stået for fondssøgning til lignende projekt i deres 
område.  
 
 
Bodil står for fondssøgning, og bruger Anna og Anders 
som sparring. Vigtigt at meddele hvilke fonde, som søger, 
så VBIF som forening ikke søger samme fond til forskellige 
projekter. 
 
Bodil og Lars kommer med opdatering på projektet igen til 
best.møde i august..  
 

19.30 2) Godkendelse af 
dagsordenen  

  

 2) Åben for tilføjelser   

 3) Gennemgang af referatet Godkendt  

 4) Generel orientering  Karsten  

20.00 5) Årshjul OBS konfirmationer rykket til den 22. august 2021. 
Vi skal sikre hilsen fra VBIF til konfirmanderne 
 
Udvalgsformænd søger selv for hilsen til egne 
instruktører/trænere.  

Alle 

20.10 Pause   

20.15 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Volley og Badminton 
Pause pt. 
Badminton børn - træneren fortsætter.  
Badminton voksen - fortsætter uden træner. Afv. 
træningstid. 
Volley søndag – mangler afklaring fra træner. Fastholde 
træningstid søndag. 
 
Byfest 
Søger 2 nye medlemmer til udvalg.  
Laver opslag på FB. 
 
Klubhus 
Dør skiftet i klubhus og samme nøgle kan nu bruges i 
begge døre. Der er styr på ugentlig rengøring af toiletter 
igen 
 
Havkajak 
Vi har haft 2 begynderkurser siden sidst. 
Og så har vi planlagt yderligere et kursus i august.  
Vi har været i svømmehal med begge hold, så det har 
været rigtig godt. 
Aktivitetsmæssigt har vi ud over mandag og torsdags 
padling haft en overnatningstur til Bågø. Som i kan se på 
FB har det været rigtig hyggeligt. 
Kommende aktiviteter er en overnatningstur til Femø kalv 
i Lillebælt. Sankt hans holder vi som vanligt hos Christian 
og Bente 

 

SUP 
Sæsonen er kommet godt igang og med god interesse på 
begynderhold.  
Der er ikke så mange som er kommet tilbage fra sidste år 
– tror at årsag er vejret, som ikke er så meget dem som 
sidste så. Forventer at flere dukker op.  
 
Oplever en del interesse for SUP som et "par timer 
arrangement". Det er en omlagt mulighed for at få nye 

Alle 



folk til området og som måske bliver bidt af SUP og som 
vil starte på vores SUP hold.  
 
Vi har taget trailer fra Sundeved Efterskole i brug vi 
grubler stadig over hvordan vi kan låse dem af, så de kan 
stå fast nede ved varnæsvig. Lige nu transportere vi dem 
til hver træning.  

Gymnastik 
Så fik vi sat punktum for sæson 20/21 med afslutning hos 
tumblere i sidste uge. Tak til Sundeved efterskole for at 
det kunne lade sig gøre. 
 
Vi tilbyder ikke sommergymnastik i år. 
 
Vi har haft et par møder i gymnastikudvalget, og der 
sættes i samarbejdet nu al kraft ind for at skaffe 
instruktører, hjælpere og ikke mindst haltider til næste 
sæson. 
 
Samtidig har Tine haft møde med cheftrænerne på 
tumblingholdene. 
 
Vi siger på gensyn til ikke mindre end 8 hjælpere, som 
skal på efterskole. Vi satser på, de vender stærkt tilbage. 
 
Der kommer til at ske ændring i tumblingudvalget. Lone 
og Mia har valgt at trække sig. Heldigvis fortsætter de 
som konkurrencedommere OG har også lyst til at 

fortsætte som et dommerudvalg, hvor de holder styr på 
alt med dommerdelen, rekruttering, uddannelse mm. Det 
er en kæmpe hjælp - og deres ekspertise er helt 
uundværlig. 
 
Dvs vi skal have opbygget nye kompetencer i et 
tumblingudvalg, som skal stå for den daglige “drift” 
sammen med trænerne. 
Vi har allerede gode kandidater i spil. Det skal nok lykkes. 
 

21.00 7) Generalforsamling 16.6 kl. 19.00 
Morten og Klavs mødes 18.20 i Heimdal og sørger for 
borde og forplejning.  
 
Lokalebooking og forplejning har Elin styr på.  
OBS på at vi alle deler opslaget på FB, så vi kan få flere 
deltagere.  
 

Alle 

21.10 8) Fitnessbane Anders har lavet det demo af fitnessbane med playmobil-
mænd og små redskaber lavet i det fineste træ. Det 
bedste visuelle billede af, hvordan det tænkes. 
 
Der er fortsat opbakning til at få det placeret ved 
Varnæsvig. 
 
Der kræver at der ryddes træ på 10x20 meter i skoven.  
Varnæs Fællesskovs bestyrelse har demo med på næste 
bestyrelsesmøde ift at afgive skov (leje til VBIF). 
 
Hvis det godkendes, skal der gang i kystdirektorat og 

derefter fondssøgning.  
 

Anders 

21.30 9) Evt. 1: Forslag fra lærer på Varnæs skole: 
Repræsentant fra VBIF med til forældremøde ved 
skolestart i 0. klasse og måske også 1. klasse. Fortælle 
om muligheder i VBIF og det frivillige arbejde bag. Der 
kommer hvert år nogle stykker ude fra.   
 
 
 

Alle 



2: SUP boards ”udlejning” dialog omkring vilkår for leje. 
Vigtighed i brug og sikkerhedskrav. Der skal være 
instruktør til stede. Der skal udarbejdes et regelsæt. 
Vi ser positivt på arrangementer med leje af board og 
instruktører. 
 
OBS på at instruktører ikke drukner i evt. ekstra events, 
som de skal stille op til. De er fortsat på frivillig basis. 
 
 
3: Den 27.8 fest i præstegården 
VBIF stiller igen op med salg af drikkevarer 
(pavillion stilles op aftenen før) 
 
4:Gaver til medlemmer klar til udlevering. 
Morten og Anna sørger for at forfatte hilsen fra VBIF med 
baggrund for gaven (coronapulje) samt uddeling til 
holdene.  
  
 
 

    

 Opdatering hjemmeside Mødetid med Jens til næste best.møde 
18.00 gym 
18.15 fodbold 
18.30 kajak/outdoor 
18.45 volleyball/badminton 

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Generalforsamling 16. Juni. Bestyrelsesmøde 16 Aug. 2021 

Punkter til 
kommende møder: 

Hjemmeside   
Discgolfbane indvielse 
Opdatering skole/sportplads 
Opdatering projekt outdoor fitnessbane  
 

 


