
 

Mødeindkaldelsen 

Mandag den 23. maj 
Kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

 
 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Glenn Johansen, Mogens Jensen, Bodil 
Wilhelmsen,  Klavs Albertsen,Mette Träger,Johnny Kruse , Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:  Chresten Krogh, Kim Hamann, Dorthe Bech 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Nyt punkt – trafik på boldplads,  
Fremover skal der et punkt med omkring klubhus 

 

2) Byfest Telt sat op, gulv lagt. Fornøjelse med nyt gulv. Vogn til opbevaring er 
sat i stand. Der arbejdes i god ånd og stemning. Der er lavet et rigtig 
godt program, og reklameres ligeledes via Face-book. Henriette 
forespørger om springhold kan lave opvisning lørdag eftermiddag. 
Johnny undersøger om der er både is og medaljer til 
børnefodboldspillere. Der er i år mulighed for at købe plads-klippe-kort 
til børnene. Der er år bestilt ekstra vagter til fredag aften. 2 indendørs 
og 1 udendørs. Else Marie har søgt alle polititilladelser. Johnny laver liste 
til Henriette over hele festudvalget. Dorthe, Belinda og Bodil står for 
gaverne til lottospil. Bestyrelsen mødes 17.30. Kirsten og Mogens (evt. 
Ingolf) passer kassen.  

 

3) Budget skal 
godkendes! 

Gymnastik godkendt, med enkelte små-rettelser. Kirsten sender budget 
retur til Bodil. 
Fodbold, budget godkendt, Glenn retter kontingentsatser og materialer, 
samt indsætter en linje med ”brugt af hensættelse”. 
Håndbold – budget godkendt, uden bemærkning. 
Badminton – godkendt uden bemærkninger 
Udendørs motion – godkendt uden bemærkninger. Mette mailer rundt. 
Kirsten samler alle budgetter. Til mødet i august gennemgår vi hele 
foreningens budget. Julegaver budgetteres lavt i år – boldskur 
budgetteres med 5.000 – og igangsættes omgående. Maling af klubhus 
indsættes med 30.000. Der søges fonde til indkøb af møbler.  
Rettede budgetter sendes til Kirsten senest  1. juli. 

Bodil 
 
Glenn 
 
 
 
 
Kirsten 
 
 
 

4) Nyt fra 
bestyrelsen 

Henriette orienterede om skolens planer om ny hal.  
 

 

5) Nyt fra 
udvalgene 

Fodbold er ved at aftale et møde med JBU – Felsted – omkring 
holdsamarbejdet. 
Festudvalget spurgte til Aktivig-dag – Henriette skal samle op på aftaler. 
Der skal laves en 3-årig aftale med Marius om lån af telt til ringridning, 
laves efter dette års ringridning. 
Klubhus: Mogens har haft møde med Joan, aftalt at vi får 2 nøgler 
ekstra, der laves skriftlig aftale om udlevering af nøgler – den 
klubhusansvarlige er  ansvarlig for disse nøgler. Den ansvarlige 
holdleder skal sørge for ordentlig oprydning på aktivcentret samt i 
klubhuset. 

 
 
Henriette 
Henriette og 
Johnny 

7) Trafik på  
boldplads 

Der snakkes med kommunen at opsætte hegn om resten af 
fodboldbanen. Mogens tager kontakt.  

 

8) Evt.   

   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 



Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Næste møde er onsdag den 10. august. 

 
 
 
 

Kirsten Billund  Else Marie Jensen  Glenn Johansen 
 
 
 

Mogens Jensen  Bodil Wilhelmsen  
 
 
 

 Klavs Albertsen  Mette Träger 
 
 
 

Johnny Kruse   Henriette Ebbesen   
 
 


