
Referat 

 
mandag den 18. august 

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, Carsten Andersson, Chresten Krogh, Bodil 
Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, Dorte Aarøe, Carsten Jørgensen, 
Anders Jensen, Henriette Ebbesen  

Læs venligst: 
 

Bodil, Kim, Dorte, Anders og Klavs. 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: 
 

 

Afbud: Carsten  

Dagsorden: 

Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsorden    

Dagsorden godkendt. Henriette beklager den sene 
udsendelse.  

 

19.10 2) Åben for tilføjelser Dato for julearrangement er ændret til d. 12.12.14.  

19.15 3) Gennemgang af referatet Ingen hængepartier. Carsten arbejder videre på  lysanlæg. 
Underskrive referatet fra sidste gang 

Henriette 

19.45 4) Økonomi Intet nyt. Fra næste møde gennemgås regnskab på smart-
board.  

Kirsten  

20.00 5) Klubhuset 
 

Anders spørger om der er nedskrevet noget om funktionen 
som klubhusansvarlig. Anders, Carsten og Else Marie laver 
en beskrivelse i fællesskab. Rengøring – der skal laves 
hovedrengøring – Carsten´s Julie vil evt. gøre rent 
fremover. Fodboldafd. skal henstille at bagindgangen skal 
bruges.  Der skal laves liste over evt. vedligeholdelse 
næste år – som skal bruges når der søges tilskud ved 
kommunen. Anders laver liste til Kirsten til næste møde. 

Anders & 
Vagn 

20.15 6) Festudvalget Der er købt 2 skurvogne til i alt 1.000 – den ene laves til 
depotvogn/tombola den anden til depotvogn/isvogn. Lars 
Beck er trådt ud af festudvalget. Planer om at der skal 
involveres flere i byfesten, så ansvaret fordeles. Endeligt 
regnskab for byfest er næsten færdigt. Aktivigdag er på 
plads – der sælges øl, vand og pølser.  

Carsten 

20.30 7) Nyt fra udvalgene Fodbold: Lys på fodboldbanen SKAL være på plads til 
foråret – vi når det ikke til efterårssæsonen. Carsten 
kommer med beregninger til næste møde. Carsten tager 
fat i en elektriker og får lavet en ”nødbelysning” hurtigst 
muligt. Fodbold er godt i gang – der er store udfordringer 
med at få besat dommerposter. Henriette foreslår evt. 
elever fra efterskolen. 
Kajak – der roes hver torsdag.  
Bodil har solgt lidt inventar – sommergymnastik er sluttet. 
Klar til vintersæsonen. Tilmeldinger allerede begyndt at 
komme ind via conventus. Nyt i år er et dansehold. Gross-
gym bliver i år med fast kontingent frem for klippekort. 
Intet nyt fra løb. 
Badminton træner torsdage – Lars træner begge 
børnehold. Klavs træner voksne torsdag aften.  
Volley – unge træner mandag. De ”gamle” træner søndag.   

 

20.40 8) Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt.   

20.45 9) kaffepause   

21.00 10) Visioner for den 
kommende sæson 

Henriette undersøger mulighed for fornyelse af 
hjemmeside med Rikke. Der er nedsat et arbejdsudvalg 
som arbejder med nye ideer til næste år – Chresten er 
formand og indkalder til møde.  

Henriette 

21.15 11) indsamling til gavn for 
børn og unge i området 

VBIF (fodbold) har lagt navn til ansøgning om tilskud fra 
DBU-pulje. 

Bodil 

21.25 12) Bladet Udgivelsestidspunkt passer dårligt i forhold til opstart af 
vintersæson. Vi forsøger at påvirke dette. Til næste gang 
kan Aktivigdag dækkes.  

Henriette 



 13) Aktivigdag Beach-volley klokken 11.00. Klavs sørger for bane. Kajak 
stiller op med kajakker. Belinda sender folder fra sidste år 
til Henriette. Den sendes ud og afdelingerne melder tilbage 
med nyt input.  

Henriette 

 14) Evt. Intet nyt  

    

 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Mandag den 16. september på Sundeved Efterskole 

 
 
 

Kirsten Billund Else Marie Jensen  Carsten Andersson, Chresten Krog 
 
 

Bodil Wilhelmsen Kim Hamann   Klavs Albertsen  Dorte Aarøe 
 
 

Carsten Jørgensen  Anders Jensen Henriette Ebbesen  
 
 


