
 

 

Referat 
26. februar 2014 

 onsdag den 26. februar 

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, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs 
Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 

 

 

 

Medbring venligst:  
 
 

 

Afbud:  Carsten A., Chresten og Mogens 

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af dagsorden    Dagsorden godkendt  

19.10 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

19.15 3) Gennemgang af referatet Hængepartier? 
Referat fra sidst underskrevet 

Henriette 

19.45 4) Økonomi Regnskab for 2013 er godkendt. Kirsten korrigerer for 
aftalte hensættelser. 

Kirsten  

19.55 5) Klubhuset 
 

Alt klar til overdragelse fra Mogens Mogens 
 

20.15 6) Festudvalget Opgaver til byfest – bestyrelsen hjælper til lottospil. 
Carsten ordner taler til åbningstale.  
Byfestløb – Dorte sender mail til Carsten omkring 
ændringer i forbindelse løbet. 
Gymnastik klar med opvisning. 
Søndag ændres, således at sildebord ændres til sønderjysk 
kaffebord og pladsen lukker klokken 18. 
Varnæs Vig Løb – festudvalg klar. 
Der er i bestyrelsen bevilget yderligere 2.500 til indkøb af 
jakker og t-shirts. 

Carsten 

20.35 7) Nyt fra udvalgene Gymnastik klar til opvisning. Forespørgsel om ”Fuld fart på 
børn og unge i Varnæs-Bovrup” må sælge skrabelodder til 
opvisningen – godkendt. Åben-hal for voksne aflyses 
næste fredag – Henriette giver besked til Rikke så det 
bliver rettet på hjemmesiden. Bodil lægger besked ud på 
face-book.  
Badminton – der spilles, men ikke så mange voksne. Børn 
deltog i stævne og klarede sig rigtig godt. Plan om at spille 
turnering næste år. Der skal følges op på rolle som 
voksenhjælper – Klavs tager kontakt. 
Havkajak – ikke meget nyt – der arrangeres 

svømmehalstræning for gamle roere. Kursus for nye er 2. 
– 4. maj.  
Volley – der spilles. De unge deltager i diverse stævner.  
Fodbold – intet nyt. 
Løb – planlægning af Varnæs Vig løb i fuld gang. Det bliver 
nemmere og nemmere at arrangere. Der er fuld gang i 
løbeaktiviteten – kan mærke det er ved at blive forår. Der 
deltages i løb i Løjt og Kliplev. Fællestræning i Åbenrå 
foregår i år om mandagen. Der skal bestilles startnumre til 
byfestløb.  

 

20.40 8) Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt   

20.45 9) kaffepause   

21.00 10) Generalforsamling Generalforsamling flyttes til 24. marts, på grund af 
arrangement i skolen. Henriette har forslag til dirigent. 
Gennemgang af hvem der er på valg både i festudvalget og 
bestyrelsen. Henriette sørger for forplejning. 

Henriette 

21.15 11) Bladet Vi foreslår lidt info fra fodboldafdelingen.  Henriette 

21.25 12) Fotograf Henriette orienterer om snak med Kristian om foto – hver 
afdeling skal selv kontakte ham med tanker om hvad der 

Henriette 



skal fotograferes – telefonnummer udleveret. 

 13) Evt. Kort nyt fra festudvalget om rygepolitik under byfest.  Henriette 

    

    

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Onsdag den 26. marts på Sundeved Efterskole/generalforsamling 

 
 
 

Kirsten Billund   Else Marie Jensen    Bodil Wilhelmsen  
 
 

Kim Hamann    Klavs Albertsen   Dorte Aarøe  

 
 

Carsten Jørgensen   Henriette Ebbesen 
 
 


