Mandag d. 16 August
2021
kl. 19:00-21.30
Sted: Klubhuset Varnæs

Indkaldelse

Indkaldt af:

Karsten J. Schmidt

Referat af:

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Observatører:

VBIF

Kirsten

Ordstyrer:

Deltagere:

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

Læs venligst:
Medbring venligst:

Dagsorden:
Tid: Emne:
19.0
0

Referat:

1) Godkendelse af
dagsordenen
2) Åben for tilføjelser

Godkendt uden bemærkning

3) Gennemgang af
referatet
4) Generel orientering

Referat godkendt.

19.3
0

5) Årshjul

19.4
0

6) Nyt fra udvalgene –
herunder bestyrelsen

Ansvarli
g:

Hjælp til DHL-staffet – ingen tilslutning

Karsten fortæller kort om interview til DR
omkring kajak og foreningsarbejde.
Leoni har overtaget indhentning af
børneattester. De enkelte udvalgsformænd
sender info om nye trænere.
Der skal indrykkes annonce i Bladet omkring
”Årets Ildsjæl”. Leoni kontakter Bente for
tidligere annonce, og undersøger deadline for
indrykning.
Sommerfest d. 27.08.21 i præstegården. VBIF
sørger for øl, vand og vin. Morten henter
drikkevarer og glas. Kirsten medbringer skilte
med priser og mobilpaynr.
Åben hal skubbes.
Julearrangement planlægges – beslutning om
at prøve en ny version.
Gymnastik:
Næsten klar til sæson 21/22
- Godt møde i juli med Peter, Sundeved
efterskole vedr. haltimer Vi har skulle rykke

Karsten
Alle

Alle

lidt rundt og klemme lidt sammen for at det
hele lykkes.
- møde i nyt tumblingudvalg den 11.8
Udvalg deles op i 2: dommerudvalg og 2
træningsudvalg.
Lone og Mia fortsætter i dommerudvalg
Jannie og Anne er nye i træningsudvalg
Tine kommer i hvert fald i år til at spille større
rolle dagligdagen, indtil de 2 nye er kørt i
stillin Vi holder trænermøde næste uge.
Største flok trænere er gengangere.
Enkelte ny trænere på Bobler.
Tumbling opstart uge 35
- møde i gymnastikudvalg 12.8
vi er lidt bagud med program i år.
Som udvalg har vi taget os en lidt længer
sommerpause ovenpå Corona, og det samme
har instruktører, som enten vælger pauseår
eller har haft lidt længere tænketid end ellers.
Vi har stadig et par hold, som hænger i tynd
tråd grundet instruktørmangel. Vi arbejder på
højtryk med netværk for at få det til at lykkes.
Opstart uge 38. (
De mindste hold starter først i uge 43, når
fodbold drosler ned.
Vi har i år ikke mindre end 8
hjælpeinstruktører/trænere, som er smuttet
på efterskole.
Det kan mærkes, men vi skal nok få dem retur
igen.
Der er allerede kommer nogle stykker tilbage i
år også - endda med en grundinstruktøruddannelse i rygsækken.
Onsdag den 18.8 kommer et filmhold forbi til
en kampagnevideo " genstart efter corona".
Vi stiller med springgymnaster og kvinder i
bedste alder som statister i springcenteret.
igen tak til efterskolen for at stille faciliteter til
rådighed.
Fodbold:
Der er holdt en velfortjent sommerferie, og
næsten alle hold er igang igen, eller starter i
den her uge. Vi holdt træner møde i sidste
uge, hvor vi rigtigt fik hilst på de nye, da det
ikke var muligt at afholde møde i foråret. Det
var ikke den store dagsorden, blot generel
orientering om diverse ting der rør sig
i afdelingen. Vi sender 2 mand til møde i

Haderslev i næste uge, det handler om
samarbejdet med sønderjyske, deres planer
for deres topcenter m.m.
Nyt omkring holdene skal nævnes at vores
U16 drenge, er blevet splittet op. En del er
taget på efterskole, og en del er rykket med
op til senior herrer og prøver kræfter der. Det
er en god løsning for spillerne. Og senior er
gode til at hjælpe nye og unge ind i
fællesskabet. Bla. er der afholdt en team
building dag, netop for at styrke det sociale på
holdet. VBIF U15 piger har også måtte søge
nye muligheder, her er der også en del der er
taget på efterskole, og en flok spillere har
indgået nyt samarbejde med Gråsten og
Broager. Dette samarbejde er godt hjulpet på
vej af Susanne. Også på dette hold er der
afholdt " ryste sammen" dag. Men inden
begge hold blev splittet, holdt de også
afslutnings arrangement.
VBIF fodbold har igennem et stykke tid
arbejdet på en Web Shop, den er nu sendt ud
til alle aktive i fodbold afdelingen. Vi har valgt
at starte der, hvis der nu er forskellige
mangler og evt fejl. Når den har været i gang
et stykke tid, bliver den lagt ud til alle i VBIF.
Jeg har haft møde med Otto fra Kommunen,
han er meget tilfreds med samarbejdet i VBIF.
Vi snakkede om evt at forlænge trådhegnet
ud mod vejen. Og ellers bare en gennem gang
af banen. Men vi er helt enige i det er et super
samarbejde. Tak herfra.
Sidst kan nævnes der blev afholdt BNS Cup i
weekenden, som altid en hyggelig dag. Midt i
september venter der et stort stævne i
Rødekro. Disse stævner styrker
sammenholdet, holdene og forældrene i
mellem, da man ofte har en fælles VBIF base
på tværs af holdene.
Havkajak:
Nyt.: Vi har haft det 3. nybegynderhold i
weekenden, med 12 kursister. De kommer fra
et stort område. Så helt sjovt at folk lægger
mærke til os.
Danmark padler i uge 36. (DGI) Jeg har meldt
Sup og kajak til. Det foregår ved Varnæsvig
8/9 fra 16-19
Der er ikke nyt omkring fitnesbane. Det

trækker ud med accept fra Varnæs fællesskov.
De har ikke møde så tit. Følger op til næste
møde.
Badminton og Volley:
Børnebadminton og søndagsvolley kan
bibeholde samme træningstider.
Voksenbadminton afventer endelige tider. Der
laves facebook opslag for at reklamere. Klavs
kontakter Jens for hjælp til dette.
SUP:
Vi har haft kom & prøv arrangement med stor
succes. Det gav nogle nye til begynderhold
som starter næste uge. Ellers har der været
sommer lukket.
Løb:
Løb er startet op med første træning med
løbeinstruktør på. Fremmødet var ikke
prangede men fedt at der er en hård gruppe
som nyder at komme ud sammen.
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7) Området sportsplads

Corona puljer

Ansøgning hjælpepuljer DGI/DIF.
Karsten, Leoni og Kirsten laver ansøgning
søndag d. 22.08.
Morten sørger for at nedtage banner med
”årets klub” – og bestiller et nyt banner med
VBIF-logo.

Karsten /
Kirsten
Karsten.

Elin har haft møde med kommunen på
sportspladsen. Vi afventer tilbagemelding
vedr. parkeringsforhold.
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8) Discgolfbane
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9) Hjemmeside
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10) Fitnessbane

Planlægning indvielse – forslag om fredag d.
10.09. fra klokken 16.30 – Karsten kontakter
Peter for at afstemme datoen. Karsten tjekker
retningslinjer.
Ved næste møde mødes afdelingerne med
Jens således:
18:00 Gymnastik
18:15 Fodbold
18:30 Kajak / outdoor
18:45 Volley / badminton
Skubbes til næste møde

10) Evt.

Ingen punkter

Alle

alle

Anders

Praktiske
forhold:

Leoni skriver årets konfirmationskort, og undersøger om Anna har bestilt
flere kort.

Bilag:
Næste møde:

Bestyrelsesmøde 14 september, 14 oktober, 17 november

Punkter til
kommende
møder:

Budget for næste års kursus og materialeindkøb.
Julearrangement
Hjemmeside
Fitnessbane

