
 
 
 

Referat 
 mandag den 4. april 2016 

kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 
Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 
Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Chresten Krogh, Lisbet Baad Pedersen, Anna Mathiesen, Klavs 
Albertsen, Dorte Aarøe, Elin Moldt, Bente Dall, Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Kirsten Billund/computer 
 

 

Afbud:   
 
Dagsorden: 
Tid: Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen og velkommen 
til Anna og Lisbet J 

Dagsorden godkendt. Velkommen til Anna og Lisbet. Alle i 
bestyrelsen fortæller hver især lidt om hvad vi arbejder 
med.  

 

19.10 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

19.15 3) Gennemgang af referatet Hængepartier? 
Sidste referat er underskrevet.  

Henriette 

19.20 4) Evaluering af 
generalforsamlingen 

Godt møde – lidt langt, men gode dialoger især omkring 
byfest. Næste år starter vi klokken 19. Forslag om at ost 
og rødvin flyttes til spisesalen, såfremt det stadig holdes på 
efterskolen. Referat med vedtægtsændringer er lagt på 
hjemmesiden.  

Henriette 

19.40 5) Økonomi Kirsten kontakter Mike vedr. faktura fra Sækko på rep. af 
telt. Henriette forsøger at holde øje med om brugerne af 
fitness har betalt. Sommerholdene er oprettet i conventus 
og der er klar til tilmelding og betaling.  

Kirsten  

20.00 6) Klubhuset 
 

Vagn og Else Marie melder at der er styr på det hele. Der 
males i baderum, når det bliver lidt varmere. Tidligere 
referat omkring brug og evt. udleje af klubhus findes frem 
til næste møde.  

Anders & 
Vagn 

20.10 7) Nyt fra byfesten Bestyrelsen skal sørge for bemanding onsdag aften til 
lotto. Chresten, Klavs, Anna, Elin og Kirsten deltager. 
Torsdag – Bente overrækker gave. Formanden holder 
velkomsttale lørdag aften. Der skal ikke overrækkes gaver 
søndag. Formand holder takketale til alle hjælpere søndag. 
I år uddeles ingen tak-for-hjælpen-kort.  

Bente 

20.25 8) Nyt fra udvalgene Fodbold: Der er opsat 4 lysmaster på sportspladsen, der 
mangler nu kun lidt elektriker arbejde. Når det sidste er 
færdigt kontaktes pressen. Udendørssæsonen er skudt i 
gang. Der er 10 hold i år. Trænere på plads hele vejen 
rundt. Nyt initiativ – damehold som spiller tirsdag aften.  
Kajak: der er standerhejsning på torsdag – container køres 
derned og der ryddes op på stranden efter behov. Ingen 
roning denne aften – kun hygge og socialt samvær. Der 
arbejdes på reklamefremstød for at trække folk til udefra.  
Badminton og volley: påskestævne og klubmesterskab 
godt overstået. Henriette og Kirsten sørger for afregning af 
honorarer til trænerne. Henriette kontakter Lars for at høre 
om han ved hvor pokalerne er.  
Løb: ny sæson starter i morgen – ny struktur med to nye 
instruktører som tager sig af henholdsvis gå- og 
løbeholdet. Veloverstået Varnæsvigløb – 
deltagerbundrekord. Mange gisninger om hvorfor. 
Evalueringsmøde snarest. I år er investeret i chip, som er 
samlet ind og kan bruges igen næste år. Overskud i år ca. 
2.500. Forslag til Dorte om at der næste år sendes mails 
ud til alle medlemmer via Conventus. 
Gymnastik: sæson afsluttet – bortset fra powertumbling, 

 



som stadig er i fuld gang. De deltager i mange stævner og 
har mange opvisninger. Måske kun et rytmehold til 
sommergymnastik. Kniber med trænere til springhold.  
Steen og Mia har netop fået endnu et sponsorat til 
afdelingen – 7.000 kr.  fra Kjeld og Vera Schmidts 
mindefond. De arbejder videre med at søge.  Facebook 
bruges flittigt til PR og andre informationer. Det nye udvalg 
skal i gang med at arbejde. God snak om bordet omkring 
elite/bredde gymnastik.  

20.45 9) Nyt fra bestyrelsen 
 

Henriette kontakter Marius for at få de gamle vedtægter på 
fil så vi kan få dem rettet, underskrevet og lagt ind på 
hjemmesiden.  
Bente har fået mail fra ”Hospital-klovne”  om mulighed for 
at tjene penge ved salg af lodsedler – vi afviser i 
bestyrelsen at gøre brug af det. 

 

20.50 10) kaffepause   

21.10 11) Konfirmander Henriette har stadig en stak kort liggende til brug til gaver 
m.v.  Alle konfirmander i Varnæs får et kort – det ordner 
Henriette. Henriette bestiller 100 håndklæder med tryk, 
som vi kan have liggende.   

Henriette 

21.15 12) Visioner for den 
kommende sæson. 
Ny formand! 

Fokus i bestyrelsen i den kommende tid må være at finde 
en ny formand. Navne på nye emner skrevet ned – Kirsten 
kontakter personerne.  

Henriette 

21.40 13) Hjemmesiden Opdatering fungerer hurtigt nu når rettelser sendes til 
Kristian / Danka.  

Henriette 

21.45 14) Bladet Elin vil gerne have et indlæg om de nye lysmaster. Henriette 

21.50 15) Evt. Kontrakt ved Sportigan er på trapperne til at blive 
underskrevet. Ungdomsvolley får de 5.000 til nyt tøj i 
2016. Næste år er det fodbold. Henriette tjekker op på det 
der står på hjemmesiden om samarbejdet med Sportigan 
og får rettet til.  
Elin arbejder på sammen med en forælder at få gang i salg 
af træningstøj med VBIF-logo. 
Formand skal vælges på ekstraordinær generalforsamling – 
kan evt. ske i forlængelse af bestyrelsesmøde – skal blot 
annonceres 3 uger før. 
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Næste møde: 
 

 

 
 


