
 

Mødeindkaldelsen 

Mandag den 9. januar 
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,  Chresten Krogh, Mogens Jensen, Bodil 
Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen,Mette Träger, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:  Mogens Jensen, Chresten Krogh, Sonny Frølich Johnny Kruse – uden afbud, 
Henriette bærer sodavand retur….. 

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Godkendt uden bemærkninger  

2) Åben for 
tilføjelser 

Else Marie søger Tuborg Fonden til inventar til klubhus.   

3) Gennemgang af 
referatet 

Hængepartier! Henriette søger om haltilskud i Sundeved på foreningens 
vegne.   

Henriette 

4) Regnskabet for 
2011 skal 
godkendes på 
næste møde 

Mangler indendørs kontingenter fodbold. 
Kirsten sender udgifter på Pernilles springkursus til Bodil – aftalt delvis 
refusion fra LIF. 
Rykkerlister delt ud – udvalgsformændene følger op ! 
Regnskab fra festudvalget afleveres til Kirsten senest 25. januar. 
Kirsten sender afdelingsregnskaber ud 1-2 uger før næste møde – 
udvalgsformændene skal så fremkomme med ønsker for hensættelser.  
Årsberetninger sendes til Else Marie senest d. 20. februar.  
  

Kirsten 
 
 
 
Johnny 
 
 
Alle 

5) Nyt fra 
bestyrelsen 

Kalender er oprettet på hjemmesiden.  Ellers intet nyt fra bestyrelsen .  

6) Nyt fra 
udvalgene + 
klubhuset 

Kim snakker med Mogens og kommunen om muligheden for 
solcelleanlæg. 
Der er styr på strøm og varme i klubhus.  
Badminton: børneholdene godt i gang, knap så stor tilslutning som 
sidste år. Tilmeldt til flere stævner. Ikke helt så mange voksne som 
forventet – 9 tilmeldte indtil videre.  
Løb: Der løbes stadig både tirsdag og torsdag. Der startes træning til 
motorvejsløb. Planlægning af løb skærtorsdag er i fuld gang.  
Gymnastik: planlægning af gymnastikopvisning er i fuld gang. De store 
springhold inviteres til weekend på Sundeved efterskole – betales af 
”hensættelses-kassen”. Der arbejdes på et eller evt. to sommerhold.  
Volley: næste år skal der deltages i stævner.  
Fodbold: god gang i alle hold. XXXL-holdet en stor succes. 
Samarbejdsaftalen med FVB endnu ikke helt på plads. Marianne valgt til 
sekretær i Sønderjysk Fodbold Samarbejde.  

 

7) Evaluering af 
julearrangement 

Økonomi vedr. julearrangement gennemgået – i år gav det et lille 
overskud. Kort evaluering af arrangementet. Forslag om at flytte til 
søndag eftermiddag, besluttet at forsætte med arrangementet fredag 
aften.  

Henriette 

7) Referater på 
hjemmesiden 

Rikke synes det roder lidt og hvor længe skal referaterne være 
tilgængelige? Besluttet at der laves ”årgangs-mapper”. Referater fra 
sidste generalforsamling og til dato ligger fremme. 

Henriette 

8) Evt. Der skal sættes regler / retningslinjer op for benyttelse af klubhus – 
punkt tages op på næste møde. 
Bodil sørger for gave til indvielse på SE. 

 

   

 

Praktiske forhold: 
 

 



Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Torsdag den 23. februar 2012  - BEMÆRK ÆNDRET DATO 

 
 

Kirsten Billund Else-Marie Jensen  Sonny Frølich 
 
 

Chresten Krogh Mogens Jensen Bodil Wilhelmsen 
 
 

Kim Hamann Klavs Albertsen Mette Träger 
 
 

Johnny Kruse Henriette Ebbesen 
 


