
 

 

Mødeindkaldelsen 

 
Mandag den 29. 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, Sonny Frøhlich, Mogens Jensen, Bodil 
Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe,Johnny Kruse, Louise 
Bruhn,Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:  Chresten 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Dagsorden godkendt  

2) Åben for 
tilføjelser 

Ingen   

3) Gennemgang af 
referatet 

Hængepartier – opfølgning på aktivig-dag – gymnastik deltager ikke, 
fodbold regner med at spille beach-fodbold. 

Henriette 

4) Byfesten Johnny takker gymnastik og fodbold for stor opbakning om søndagen – 
der var dejligt fyldt med børn. Ingen rekord i betalende gæster hverken 
fredag eller lørdag, men fyldt telt alligevel. Stor succes til lottespil 
onsdag samt revy og sild søndag. Ca. 100 børn til madkurvefest torsdag. 
Der er for få folk i festudvalget – holdet har været hårdt spændt for. 
Næste år skal bestyrelsen komme med forslag til hvem der skal holde 
åbningstalen om torsdagen. Økonomien er der ikke helt overblik over 
endnu. 

Johnny 

5) Nyt fra 
bestyrelsen 

Else Marie gennemgår børneattester-regler med Louise og uddeler til 
oversigt til resten af udvalgsformændene.   
Kirsten rykker for holdlister til sommeraktiviteterne – gymnastik er okay. 
Intet nyt fra formanden. 
Diskussion om gaver til bl.a. konfirmation – Henriette bestiller 
håndklæder med logo så der er et lille lager. Bodil får Belinda til at lave 
VBIF-kort, som kan bruges til diverse opmærksomheder.  

 
 
 
 
Henriette 
Bodil 

6) Nyt fra 
udvalgene + 
klubhuset 

Kirsten betaler regning for ændring af el – godkendt af Mogens.  
Volley: opstart med ungdomshold – 5. september.  
Badminton: pause. 
Gymnastik: bestilt redskaber for 38.000. Sommerhold med ca. 170 
gymnaster fordelt på 3 hold. Der er tanker om ny holdopbygning. 
Instruktørmøde medio juni. Lisbet har trykt foldere om gymnastikskole 
til uddeling på skolen. Henriette meddeler at hun er stoppet som 
kursusformand hos DGI.  
Håndbold: Louise meddeler at de to trænere på børneholdet fortsætter. 
Louise har aftalt møde med DGI om hjælp til opstart af håndbold-
afdeling.  
Henriette tjekker om Mogens stadig er registreret i DGI´s kartotek. 
Kajak: indkøbt 6 nye kajakker med tilskud fra Mads Clausens fond og 
friluftsrådet. 9 nye medlemmer til begynderkursus.  
Klubhus: Mogens kontakter Ingolf vedr. anmeldelse af skade på klubhus.  
Mogens fremlægger forslag til opsætning af bandereklame på 
sportsplads. Mogens aftaler møde med Åbenrå kommune og får 
undersøgt om der kan gives tilladelse hertil, samt om der kan opsættes 
”stadion-skilt”. Kritikmøde efter byfest 06.06. – herefter er klubhuset 
tilbage ved det gamle og låsene skiftes igen.  
Vedr. møbler – Mogens og Sonny tager ned i klubhuset, måler op 
kommer med forslag til indretning og priser til næste møde. 
Kim har kigget på solceller – umiddelbart ikke en god forretning på kort 
sigt. Kim tager kontakt til Ulrik hos kommunen og forespørger om de 
evt. vil deltage økonomisk i anskaffelse. 
Fodbold: der er stor søgning til børneholdene – lidt færre til XXXL-

Kim og Mogens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogens og Sonny 



holdet. Der er styr på trænere til efterårs-sæsonen. Haltider til vinter på 
plads. Vedr. BK2012 – der har været afholdt møde omkring økonomi – 
knap på plads endnu. Problem med uro på sportsplads næsten løst ved 
at det ene mål er blevet låst fast – nyt problem er at kommunen ikke 
kan slå græs.  
Til byfesten var der knap så mange til gadefodbold, men til gengæld stor 
succes om søndagen, med ros fra indbudte klubber.  
 

7) Kontingent Kirsten uddelte oversigt over de kontingenter der bruges for den 
kommende sæson 

Kirsten 

8) Evt. Johnny gør lidt reklame for ringriderfest d. 23.06.12. Henriette 

 Husk: Der skal tages billede af Louise + telefonnummer  

   

 
  

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Tirsdag den 8. august kl.19.00 på Sundeved Efterskole 

 
 
 


