
 

Mødeindkaldelsen 

Mandag den 14. november 
Kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 

 
 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Else Marie Jensen 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Sonny frøhlich, Chresten Krogh, Mogens 
Jensen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen,Mette Träger,Johnny 
Kruse, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Udeblev:  Kim Hamann og Chresten Krogh  

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1) Godkendelse af     
dagsorden    

Nyt punkt om kontingent  

2) Julearrangement Borgerforeningen er inviteret – ikke mødt op. 
Bodil har lavet tilmeldinger  - 200 stk.  
Henriette har lavet ”køre-plan” – arbejdsopgaver og rakkefølge er 
gennemgået / fordelt.  

 

3) Gennemgang af 
referatet 

Henriette sørger for at lægge nye regler for frikontingenter på 
hjemmesiden. 

 

4) Åben for 
tilføjelser 
Kontingenter 

Gymnastik vil gerne have regnet på kontingenter til næste år i 
springhallen. Henriette, Kirsten og Bodil sætter sig sammen når 
pris/tilskud vedr. halleje kendes.  Zumba  - diskussion om evt. betaling 
pr. gang / kontingent pr. sæson. Besluttet at kontingentbetaling 
fortsætter.  

 

5) Nyt fra 
bestyrelsen 

Else Marie har idé til nemmere gang med børneattester.  

6) Nyt fra 
udvalgene + 
klubhuset 

Klubhus: der er kommet stole op – det er lukket ned for vinteren, 
Mogens retter spot. Der indhentes pris på ny varmtvandsbeholder. 
Håndbold: god gang i børneholdet – har allerede været af sted en gang 
til stævne. 
Fodbold: udendørssæson slut – stor tilgang på pigehold + XXXL hold. 
Sidste trænermøde afholdt i november – alle trænere på nær en er på 
plads til næste år. Senior indendørs startet op i både VBIF og FVB. 
Børnehold startet op i FVB. FVB-aftale endnu ikke på plads – men der 
arbejdes på det. Marianne har lavet folder som lidt reklame for VBIF´s 
fodboldafdeling. Sønderjyske-samarbejde giver god kontaktflade, vi 
bliver hørt selvom vi er en lille klub. Marianne er blevet valgt som 
sekretær. Klubben kan tjene 750 kr. ved at skaffe nye kundeemner  til 
SE-fibernet. Sonny sørger for info herom på hjemmesiden. Besked til 
enten Sonny eller Marianne. Master – en mast er kasseret, besluttet at 
den skal sløjfes. Mogens tager kontakt til elektriker – Klavs skærer mast 
ned. 
Festudvalg: der skal laves aftale med Marius Frellesen omkring eventuelt 
telt til ringridning – Johnny indkalder til møde. Der er 5 mand tilbage i 
festudvalget – der skal findes flere folk. Der afholdes møde i 
festudvalget i november. Johnny udarbejder kalender for næste års 
aktiviteter – medtages til næste møde.  

Henriette tager kontakt til Rikke om at få oprettet en fælles kalender på 
hjemmesiden.  
Løb: stadig usikkerhed om løb skærtorsdag. God tilslutning til vinter-løb.  
Der bliver tilbudt løb om søndagen – hvor man kan følges med Jon, som 
træner til 100 km løb i foråret. 
Gymnastik: der er fuld gang i alle hold. Der arbejdes med at få to 
sommerhold op at stå. Zumba stor succes. Latinamerikansk dans også 
en succes. 
Badminton: god gang i den – holdlister på vej.  
Volley-ball: godt igang – Frøs har sponseret trøjer. 

 

7)Vi søger 
haltilskud  

Sundeved Efterskole søger om alm. halstilskud – og ekstra tilskud til 
springcentret.  

 



 

8) Evt. Ingen emner.  

   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Tirsdag den 6. december 2011 – aflyst.   
Næste møde mandag 9. januar 2012 

 
 
 

Kirsten Billund Else-Marie Jensen  Sonny Frølich 
 
 
 

Chresten Krogh Mogens Jensen Bodil Wilhelmsen 
 
 
 

Kim Hamann Klavs Albertsen Mette Träger 
 
 
 

Johnny Kruse Henriette Ebbesen 
 
 


