
Referat 
Torsdag den 21. januar 

Kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Henriette Ebbesen Referat af: Kirsten Billund 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Henriette Ebbesen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund, Else Marie Jensen,  Inge Hansen,  Kim Hamann, Klavs 
Albertsen,Mette Träger,Glenn Johansen, Henriette Ebbesen, Ingolf Schauer 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Computer 
 

 

Afbud:  

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1)  Godkendelse af     

dagsorden    

Dagsorden godkendt.  

2) Nyt fra 
bestyrelsen 

Næstformand: Kim har været til møde i Felsted, hvor lokale idræts-
foreninger inviteres til ”Fastelavns Lørdag”. Arrangementet finder sted 
lørdag d. 13. februar. Der vil blive åbnet 5 nye løberuter. VBIF vil evt. 
være repræsenteret ved løbe- og kajakafdelingen. Kim kontakter Mette. 
Henriette kontakter Carsten og Torben. 
Kasserer: Vi skal have rettet VBIF´s navn i CVR. 
Formand: Invitation til nytårstræf fremlægges – Klavs deltager.  

Kim, Henriette 
 
 
 
 
Else Marie 
Klavs 

3) Nyt fra                
udvalgene 

Fodbold: referat fra udvalgsmøde fremlægges, der er lavet ny 
arbejdsfordelingsplan. Der laves startmappe til nye trænere. 
Kursusplaner for denne sæson er lavet. Der er lavet samarbejde med 
Felsted vedr. senior. Glenn undersøger hvordan økonomien hænger 
sammen i dette samarbejde. Vi foreslår at VBIF sender  kontingent på 
de spillere fra Varnæs. Og Felsted sender opkrævning på 
forholdsmæssige udgifter. Glenn tager fat i dårlig betaler. Der er lavet 
rygepolitik i afdelingen. Forslag om at nye bolde trykkes med VBIF logo. 
Badminton: Det kører forrygende ved drengene. De har været til 
stævne. Drengene har fundet sponsor til trøjer. Der er pt. kun to spillere 
til voksen-badminton. Der arbejdes på at reklamere for sagen.  
Volleyball: fungerer fint.  
Håndbold: de små fik medaljer til julestævne – vandt tre kampe. Vi har 
igen fået sponsoreret billetter til en Sønderjyske kamp – de små skal ud 
og se. De andre 3 hold klarer sig fint.  

 

4) Klubhuset Ingolf orienterer kort om forløbet omkring branden i klubhuset. Der er 
kun begrænsede skader i selve klubhuset. Alt er sikret og skaden er  
opgjort.  Løsøre er ligeledes opgjort – fodbold, håndbold, festudvalg og 
diverse. Carlo er valgt som taksator for Codan. Klubhuset forventes 
færdigt til maj.  
Evt. udvidelse af klubhuset diskuteres – Ingolf har forslag med. Der  er l 
nedsat et byggeudvalg, bestående af Ingolf, Kurt og Mogens. Glenn 
deltager i udvalget som repræsentant for bestyrelsen.  Bestyrelsen er 
positivt stemt overfor at investere en del penge i klubhuset. Samtidig 
skal klubhuset istandsættes så  medlemmerne også ønsker at bruge det. 
Ingolf får pris på hele tilbygning / renovering.  
  
Glenn foreslår at man fremover laver en optællingsliste hvert år på 
løsøre i hver afdeling. Listen skal også indeholde oplysninger om adresse 
på hvor løsøre befinder sig. De enkelte udvalg laver listen klar til 15. 
marts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle udvalg 

5) 
Generalforsamling 

Generalforsamlingen er fredag den 19. marts. Henriette har lavet forslag 
til aftenens forløb.  
Hvert udvalg laver årsberetning som de plejer – deadline herfor er 1. 
marts, sendes pr. mail til Henriette. Herudover forbereder hvert udvalg 
på en solstrålehistorie - noget der er gået mindre godt – og nye tiltag / 
indsatsområde. Som skal fremlægges på generalforsamlingen  - det skal 
ikek være en gentagelse af årsberetningen !! 
 
Henriette og Else Marie sørger for annoncering.  
Henriette kontakter Margret for at afstemme hvem der er på valg til 
festudvalg.  
 

 
 
Alle udvalg 
 



Henriette renskriver indkaldelse til generalforsamlingen.  
 

6) Årsberetninger Se ovenfor…  

7) Økonomistatus Budget 2010 godkendes efter generalforsamling. Regnskab for 2009 for 
de enkelte afdelingen gennemgås på næste møde. Kort gennemgang af 
de bevilgede tilskud fra kommunen til år 2010.  

 

8) Eventuelt:   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

 

 
 
 
         
Henriette Ebbesen   Kirsten Billund,  Else Marie Jensen  Margreth Friis  
  
 
 
         
Peder Schurizek  Torben Frederiksen  Inge Hansen   Bodil Wilhelmsen 
  
 
 
         
Kim Hamann  Klavs Albertsen Mette Träger Glenn Johansen, 
 


