
 

Referat 

Torsdag d. 14. oktober 2021 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Sundeved Efterskole 
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Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af: Leoni  

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Kirsten Billund, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, Morten 

Lorenzen, Karsten J. Schmidt, Jens Hamann, Leoni Kristiansen 

 

Afbud: Anna L. Pedersen, Anders Andersen  

 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

 

Dagsorden 

Tid Emne Referat Ansvarlig 

19.00 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden er godkendt  
 

 

 2) Åben for tilføjelser E-sport  

 3) Gennemgang af 

referatet 

Ok   

 4) Generel orientering Udviklingsplan – Varnæs/Bovrup. 

 

Karsten  

19.30 5) Årshjul Forsikring – tjek op på kajak og SUP 

 

Alle 

19.40 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

POWERTUMBLING 

 

41 tilmeldte 

 

Første konkurrence veloverstået i weekenden 

34 deltog og 8 medaljer med hjem. Det er vi ret 

stolte af.  

Forældre og trænere melder om en rigtig god 

konkurrence i Svendborg. 

Det var jo længe siden sidst. 

 

Vi fik en god flok afsted på dommerkursus, og vi 

stiller igen med fuldt dommerhold fra VBIF.  

Både forældre og trænere er uddannet. Det er i 

andre klubber svært at stille med dommere nok. 

Denne gang lejede vi også en af vores dommere ud 

til anden klub.  

Vores dommerudvalg har gjort en stor indsats for at 

holde fast og motivere til forsatte dommer-

kandidater. 

 

Det er igen lykkes med hele pladen fuld på sponsor 

t-shirts. 

Tumblere får en t-shirt og familie kan også tilkøbe 

en og støtte ad den vej.  

Alle 



Steen Christesen har igen gjort det store stykke 

arbejde for at få det til at lykkes. Det er vi meget 

taknemmelige for.  

 

GYMNASTIK 

 

252 tilmeldte 

Selvom vi har forsøgt os med forhåndstilmelding er 

enkelte voksenhold stadig lidt sløve. 

 

Vigtigt: Hold alle hold op på, at der skal betales ved 

tilmelding grundet bl.a. evt. Corona tilfælde på 

holdet. 

 

3 hold starter først efter efterårsferien. 

 

Vi er rigtigt godt i gang,  

Generelt er der god opbakning til alle hold. Nogle 

hold dog lidt færre deltagere end sædvanligt.  

Vi har lukket et enkelt hold ned - SMART træning.  

 

Vi har haft et Corona tilfælde på juniormix i sidste 

uge. Fik informeret instruktører og alle forældre. 

Behandlet bedst muligt.  

 

Mette fra gymnastikudvalget har taget initiativ til 

knæk-cancer-yoga lørdag den 30.10. 

VBIF arrangerer og deltagergebyr (75 kr.) går 

ubeskåret til knæk-cancer. 

 

Vi er bare glade for, at det igen summer af liv i 

haller og sale.  

 

Outdoor 

Der er ikke sket meget siden sidst.  

SUP har haft sidste træning.  

Der har været mange aflysninger af deres 

træninger bl.a. pga. dårligt vejr. Håber ikke det 

bager præg til næste år. 

Mette er lokal instruktør til næste år.   

 

Løb forsætter over vinteren. Vi er 5-6 faste løbere.  

 

Hjemmeside 

Gymnastik og tumbling er delt i 2 separere faner. 

Gymnastik har fået deres Facebook på hjemmeside 

Kajak regler er på hjemmesiden 

Div. rettelser.  

 

Fodbold 

Der er spillet rigtig mange kampe her i efteråret, 

men nu er sæsonen ved at være slut for børnene 

holdene, og kun 11 mands kampe forsætter lidt 

endnu. 

Udfordringen med at få dommere, blev ikke løst. Så 

der må tænkes nye tanker hen over vinteren. 

Nuværende måde er ikke holdbar. 

Al tøj som blev bestilt i foråret er nu endelig blevet 

leveret og delt rundt. Pga. den lange ventetid, 

besluttede vi at give alle de små en medalje til 

afslutningen, som virkelig gjorde lykke. 



Alle hold må bruge 20 kr. pr spillere til en afslutning 

på sæsonen, heldigvis har rigtig mange gjort brug 

af dette tilbud, og afholdt hygge på forskellig vis. 

Vintersæsonen starter op i uge 43, hvor piger 

U12/13 laver fælles træning på kunstbanen. Senior 

herrer starter op først i november med deres vinter 

træning, når kampene er færdig spillet. 

Vi har fået lovet nyt/ mere trådhegn ved 

kommunen, så det kommer helt hen til trappen ud 

mod vejen. Det vil øge sikkerheden meget. 

 

Kajak 

Kajak har medlemsmøde torsdag d.28/10 på den 

gyldne løve. Så er sæsonen slut og containeren 

køres på vinteropbevaring. Lørdag d. 7/11 afholder 

vi instruktør samling. 

 

Byfest 

13. oktober havde vi møde i festudvalget. Det var 

et godt møde med en meget positiv stemning, hvor 

vi fik hilst på hinanden. 

 

Der er nogle opgaver, der skal kigges på nu, 

revyhold, børneudvalg og musikken.  

Vi har fordelt nogle af de større opgaver, men de vil 

først skulle løses når vi rigtig går i gang med 

planlægningen i det nye år. Det næste møde holder 

vi i januar. 

20.30 Pause   

20.40 7) Julearrangement Planlægning af arrangementet på Varnæs skole 28. 

november  

Alle 

21.00 7) Området sportsplads Fondsøgning i gang. Anna og Anders er inde over 

projektet fra VBIF.  

 

 

21.10 8) Nissesti  Anders arbejder videre med den.  Anders 

21.20 10) Fitnessbane Det bliver ikke til noget.  Anders 

21.30 10) Evt. Høstfest – vi stiller op 23. oktober.  

 

E-sport. Godt forslag, drøftet.  

 

Pjece – ikke nok frivillige 

 

Hjælpe til Ringridning 2022 – 1. weekend juli  

 

Fitness - man aftaler selv med Peter ved behov 

herfor, VBIF er ikke inde over.   

 

  

Praktiske forhold:  

Bilag:  

Næste møde: 

 

Bestyrelsesmøde 17. november 

Punkter til 

kommende møder: 

Julearrangement praktisk  

 


