
Mødeindkaldelsen 
Mandag den 28. september 

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, Margreth Friis, Torben Frederiksen, Inge 
Hansen, Bodil Wilhelmsen, Kim Hamann, Klavs Albertsen, ,Henriette Ebbesen  -  
afbud fra Peder – fravær Mette Träger 

Læs venligst: 
 

 
 

Medbring venligst:  
Else Marie: Husk computer 
 

 

Afbud:  

  

 
Dagsorden: 

Emne: Eventuelle oplæg: Ansvarlig: 

1)  Godkendelse af     
dagsorden    

Dagsorden godkendt  

2) Nyt fra 
bestyrelsen 

Intet nyt fra næstformand 
Intet nyt fra kasserer 
Intet nyt fra sekretær 
Vi efterlyser billeder til hjemmesiden – sendes til Rikke. Husk der skal 
være mere end 2 børn på et billede for at det må offentliggøres. 
Henriette har sendt takkebuket til Ingolf.  

Alle i bestyrelsen 

3) Nyt fra                
udvalgene 

Fodbold: fodboldsæson er ved at være slut. Der er tilmeldt 2 hold til 
indefodbold. Der bliver sendt takkekort til sponsorer i indeværende uge.  
Problemer ved sportsplads skal løses af kommunen. Peder beskriver 
skriftligt til Henriette hvad der er galt, Henriette skriver herefter til 
kommunen. Vedr. opkridtning af baner – Henriette skriver til 
kommunen.  
Margret kontakter kommunen vedr. lysmaster og ”pinde”.  
Kim undersøger om vi kan flytte en opkridtningsmaskine fra Bovrup til 
Varnæs. 
Håndbold er kommet godt i gang med 4 hold. Der har været 
målmandskursus i mandags. Turnering starter i weekenden.  
Badminton starter op efter efterårsferien. Program lagt ud på 
hjemmesiden. Løbeseddel laves og sendes med børn hjem fra skole og 
hænges op diverse steder. 
Der skal styr på børneattester nu!! Henriette kontakter Peder. 
Gymnastik – det går fatastisk  der er rigtig mange børn. Skigymnastik 

halter dog lidt.  
Havkajak  er ved at være færdig med sæsonen – der holdes årsmøde 
lige efter efterårsferien, hvor næste sæson planlægges. Arrangement 
ved stranden d. 19. September var en kæmpesucces.  
Festudvalg har haft arrangement ved HG Auto – god opbakning. 
Overskud til VBIF på 5.700 på salg af pølser, øl og vand. Arrangementet 
er fremover 2. Weekend i september.  
Arrangement ved den Gyldne Løve forløb godt, men reklamen for 
arrangementet var nok for dårlig. Gentages forhåbentlig til næste år, 
med støtte også fra VBIF.  Overskud af arrangementet ca. 5.000 lægges 
i pulje til næste år.    

 
 
Peder 
 
Henriette 
 
Margret 
 
Kim 
 
 
 
Klavs 
Henriette 

4)Julearrangement 
den 4. december 

HE tilretter indbydelsen til de øvrige foreninger. Den sendes ud pr. mail, 
også til bestyrelsen. 
VBIF er hovedarrangør, andre foreninger deltager som medarrangører 
med diverse indslag og praktisk hjælp.  
Henriette har lavet liste over arbejdsopgaver. 
Alle udvalg melder tilbage hvor mange instruktører / trænere der har 
været i gang sommer 2009 samt vinter 2009/10. Det skal sendes på 
mail til Bodil senest 14. Oktober. Bodil laver liste over samtlige frivillige 
til Henriette senest d. 28. Oktober.  
Bodil laver udkast til børnenes invitation.  

 
Henriette 
 
 
 
Alle 
Bodil 
 
 
Bodil 
 

5) Budget 2010 Gennemgang af ønsker for materialer og kursus for 2010. Kirsten sender 
ansøgning til kommunen 1. Oktober.  
 

 

6) Eventuelt: Marius Frellesen har bedt om bevilling til fredagssjov – godkendt.  
Ingen udbetaling af tilskud til lejre og skoler uden kvittering.  

 
 



Budget for 2010 laves færdig til næste møde. Kirsten mailer skema til 
afdelinger senest 14. Oktober. Returneres til Kirsten d. 28.10.09 
 
 

Alle 
 

   

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 

Næste møde: 
 

Den 9. November – evt. nyt møde inden julearrangement aftales senere 

 
 
 


