
Mødeindkaldelsen 
Mandag den 28. maj 

Kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Ingolf Schauer, Kirsten Billund, Else Marie Jensen, Margreth Friis,  Inge Hansen,  
Henriette Ebbesen 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Husk computer 
 

 

Afbud: Peder Schurizek, Bodil Wilhelmsen, Torben Frederiksen 
 

Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

Velkommen til 
Rikke Lund 

Rikke er ny IT-ansvarlig i foreningen. Det er de enkelte afdelingers 
ansvar, at give Rikke besked om hvad der skal lægges ind på 
hjemmesiden. Det er ikke Rikkes opgave at følge op på om alt er 
opdateret. Henriette følger op. Referater fra bestyrelsesmøder sendes til 
Rikke fra Else Marie. 

 

1)  Godkendelse af     
dagsorden    

Dagsorden godkendt – vi starter med punkt 5.  

2) Nyt fra 
bestyrelsen 

Ingolf har taget fat i at få opdateret foreningens forsikringer. Vi er 
bundet af en 3 årig aftale med Codan. Teltet og klubhuset er for brand, 
storm og tyveri. Ingolf kontakter Codan vedr. havkajakker og conatiner. 

Ingolf 

3) Nyt fra                
udvalgene 

Gymnastik: alle instruktører på nær en, er på plads til vinter. 
Fodbold: de sidste nøgler er delt ud. Peder skal få styr på børneattester, 
evt. med hjælp fra Else Marie. 
Badminton: intet nyt. 
Havkajak: intet nyt. Stiller kajakker til rådighed ved aktivitetsdag. 
Håndbold: Inge har været til halfordelingsmøde i Felsted. Der starter et 
puslingehold op onsdag fra klokken 15 – 16 for årgang 2002 og yngre.  
Voksenhåndhold hver tirsdag fra 18.00 – 21.30. Kirsten´s seniorer får 
endvidere tid torsdag på Sundeved. Alle trænere til vinter er på plads. 
Kirsten Billund fjernes som børneansvarlig i DGI. 
Herrehold til landsstævne i Holbæk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henriette 
 

4)  Gennemgang og 
godkendelse af 

budgetter 

Budget for fodbold godkendt. 
Budget for havkajak godkendt. 

Budget for gymnastik: godkendt 
Budget for badminton: budget udarbejdes af Klavs og Kirsten. 
Budget for volleyball: budget udarbejdes af Klavs og Kirsten 
Budget for håndhold: budget udarbejdes af Inge og Kirsten 
 
Budget for instruktøruddannelser fremlagt og skal i år forsøges udnyttet 
bedst muligt i forhold til det godkendte tilskud fra kommunen. 

Kirsten 
 

 
Klavs  
Klavs 
Inge 

5) Byfesten Byfesten vel overstået. Festudvalget søger mere opbakning fra 
foreningens enkelte afdelinger. For lidt gang i pladsen om søndagen. 
Mangler voksenunderholdning. Omtrent samme besøgstal fredag og 
lørdag som sidste år. Søndag var meget dårligt besøgt, sikkert på grund 
af manglende revy. Det endelige regnskab er ikke gjort op, men 
resultatet er forbedret i forhold til sidste år. Else Marie indberetter til 
KODA – Margret sender tal. Stor ros til festudvalget fra bestyrelsen, for 
det store arbejde.  

  
 
 
 
Else Marie 
Margret 

6) Eventuelt: Referater godkendes og underskrives fremover på bestyrelsesmødet. 
Else Marie sørger for ændring i CVR.  
Ingolf har valgt at trække sig tilbage som næstformand. Begrundelsen 
er stort arbejdspres privat. Bestyrelsen respekterer beslutningen, og 
takker for den store indsats.  
 

Kim Hamann har sagt ja til posten som næstformand. Vi glæder os til 
samarbejdet med ham. 

 

 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Den 11. August 

 


