
 

Referat 

 Tirsdag d. 27/2-2018 
kl. 19:00-22.00 

På Sundeved Efterskole 
Lokale 3 (ovenpå fysiklokalet) 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Bodil N. Wilhelmsen Referat af: Bodil N. Wilhelmsen  

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

Bodil N. Wilhelmsen   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Chresten Krogh, 
Bodil N. Wilhelmsen 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

Afbud:  Elin Moldt, Bente Dall 

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.05 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Godkendt BW 

19.10 2) Åben for tilføjelser Ingen  

19.15 3) Gennemgang af referatet Alt ok BW 

19.25 4) Økonomi Regnskab gennemgås og godkendes. Der er 
medlemsfremgang og det viser tallene også.  
Det er et godt og solidt regnskab VBIF præsterer i 2017. 
Der er mulighed for henlæggelser i gymnastik- og 
fodboldafd. 
 
Der spørges ind til, om vi har en hacker forsikring til vores 

konti – dette undersøges. 
 
Kirsten undersøger, om der er nye muligheder ift. mobile 
pay, så VBIF ikke skal have et telefonabonnement. 
 
Kirsten Billund og Claus Holm har i dag været til 
dialogmøde med Aabenraa Kommune ift. tilskud til 
haltimer på Sundeved Efterskole. P.t. får VBIF tilskud til 63 
timer pr. år på Sundeved Efterskole. VBIF’s argumenter er 
taget til note og vil blive taget med til budgetforhandlinger 
i efteråret. Som der ser ud efter mødet får VBIF nu tilskud 
til 90 timer pr. år. 
Kirsten og Claus sætter sig sammen igen og laver en 
skrivelse til kommunen, så kommunen også har vores 
argumenter på skrift. 
Der argumenteres også for, at der også ydes tilskud til leje 
af kunstgræsbanen. 
VBIF forespørger DGI og lokale politikere, om de vil gå i 
dialog ift. strategier omkring tilskud til halleje i ikke 
kommunale haller/idræt i uderummet. 
 
Forslag til Jubilæumsgave/årets forening 2017: 
Udendørs fitnessområde til sportspladsen. 
 
Hoppepude 
 
Forslag fra Kajakafd.: Tilskud til bålhytte (60.000.-) 
Tilladelser er indhentet – mangler dog fra 
Kystinspektoratet, som umiddelbart melder at det er en 
”formsag” med deres tilsagn. 

KB 
 



 
Bestyrelsen beslutter, at spørge generalforsamlingen om, 
hvad den tænker pengene kan investeres i. 

20.00 5) generalforsamling  Vi skal have styr på alle detaljer: 
 Årsberetningerne sendes til Bodil senest 1/3 – 

Lisbet vil gerne læse dem igennem, inden de 
trykkes.  
Protokolfører: Bente 
Dirigent: Marius 
 

 Hvem er på valg - gennemgået  
 

 Passer vedtægterne til virkeligheden i 2018 – 
gennemgået med Marius. Han vender tilbage ift. 
enkelte paragraffer. 

 
 Mad og drikke 

Bodil snakker med Doris og Elin. 
 

 Sangbøger 
Vi får en sang op på storskærm. 

 

 

20.45 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Badminton/Volley:  
Enkelte mangler stadig at betale til ungdomsvolley – Klavs 
følger op!  
Løb:  
Varnæsvig løbet skærtorsdag d. 29/3:  
Dorte spørger om vi –i bestyrelsen – vil hjælpe med at 
afvikle arrangementet. Der bliver nikket omkring bordet, 
så Dorte kan kontakte os ved behov. 
Ift. afholdelse af løbet til næste år, så er der brug for nye 
personer til at løse opgaven. Dorte vil gerne guide, men 
trækker sig fra selve løbsafviklingen. Dukker der ikke nogle 
op, så må løbet udgå fra vores i VBI. Der stilles forslag om 
det til generalforsamlingen. 
Fodbold: 

 Der trænes forsat flittigt. Flere hold har allerede 
øget trænings mængden inden det for alvor går 
løs på græsset 

 Vores U 11 drenge starter op på kunstgræs i 

samarbejde med FIF, samtidig med deres 
indendørs træning forsætter. Så endnu et nyt 
samarbejde med FIF 

 Senior spillerne holdt opstarts møde i lørdags (d. 

24.2) i klubhuset. Med flot frem møde. På dette 
hold er der planlagt trænings kampe. 

 Vores U13 og U15 drenge starter TT- turnering op 

udendørs fra d. 3.3. Spændende nyt og måske 
koldt tiltag. 

 I det nye Topcenter under SønderjyskE var der en 
enkelt VBIF spiller der kom igennem "nåleøjet", 
spændende at følge den videre udvikling. Denne 
træning foregår i Rødekro. Inde i udviklings delen 
i Aabenraa har vi flere spillere med til træning om 
fredagen. De er super flot. Det giver altid noget at 
deltage i et sådan forløb både sportslig og socialt. 

 VBIF U10/ U11 drenge har været fodbold 
maskotter, til superliga kampen d. 11.2 kl. 16.00 i 
Haderslev. Det var som altid en stor oplevelse, og 
ikke færre end 50 mand fra VBIF var med oppe og 
se denne kamp. 

 Der er indkaldt til opstartsmøde for alle trænere 

på onsdag d. 28.2. Det tegner til et godt 
fremmøde. Vi arbejder lidt på nye trænere til et 
par hold, det skal nok løse sig hen af vejen. Ellers 
lyder dagsordenen på en masse oplysninger 
/ praktiske ting der skal være i orden inden 

 



sæsonen starter. 

 Foto dage er nu fastlagt til d.4-5. juni. Hvor alle 

hold vil få tilbuddet om portræt og holdfoto, mere 
om det senere. 

 Snart skal vores "bytte fodbold ting" dag, 
afholdes. Spændende at se hvor mange aflagte 
støvler, tøj der er i gemmerne. Man kan 
frit komme ned til klubhuset fredag d. 23.3 kl. 
17.00, med sine ting og evt. gøre en god handel 

Gymnastik: 

Haller og sale koger af spændte gymnaster og instruktører, 
som finpudser de sidste detaljer frem mod de kommende 
ugers opvisninger.  

Alle vores voksenhold, springhold, rytmehold og superfræs 
deltager i opvisning i Aabenraa. 

De mindste hold og mor/datter nøjes med lokalopvisningen 
ugen efter.  

Enkelt hold deltager ikke i opvisning (Columna, 
Stabilitetstræning og Crossgym) 

Heftige Herrer, Boys og AS øvede piger deltager også i 
opvisninger andre steder, så VBIFs navn bliver flittigt 
markedsført i det sønderjyske (og Herning).  

Der modtages kæmpe kasser med opvisningstøj, når så 
mange gymnaster skal "se godt ud" på de store dage. 
Kirsten kan heldigvis følge med til betaling i rette tid. 

Der er gjort en stor indsats for at få alle betalinger af rate 
2 i hus fsva. Powertumblerne. Det kræver mange timers 
opfølgning fra både tumblingudvalg og kasserer. 

Vi har i efteråret tilbudt førstehjælpskursus til vores 
instruktører i samarbejde med Trygfonden og 
Gymdanmark. I starten af februar var det så 
hjælpeinstruktørernes tur. Det var igen en lærerig aften 
med både førstehjælp ved tilskadekomne og også 
livreddende førstehjælp. Vi er glade for, at vi har mulighed 
for at tilbyde dette til vores instruktører som et led i deres 
virke i VBIF gymnastik. Det er ikke som sådan noget, de 
får et bevis på, men de bliver klædt på til at agere, såfremt 
en situation skulle opstå. 

Havkajak: 

VBIF havkajak er ved at gøre klar til det store vand. 
Mellemtiden fordriver vi med sikkerheds dage og teknik 
dage i Tinglev svømmehal. 
Vi har tre trænings dage for alle friroede medlemmer. Og 
en gang hvor vi har et klub rulle kursus (ikke kageruller jo) 
Her har vi en instruktør udefra til at inspirere os alle. Vi har 
desuden haft to instruktører på kursus i klub rulle 
instruktør. 
Der er stor interesse i at tilegne sig nye færdigheder i 
vores afdeling, en trend vi skal gribe og understøtte, og 
det gør vi. 
 



Sidste nye tiltag er kajak joga. Træningen er et tilbud til 
alle i afdelingen i vintermånederne, og holdet blev fyldt på 
kun 5 dage. (16 deltagere) 
Næste år skal vi finde et træningslokale med mere plads. 
Der er medlemmer der ikke kunne komme med i år. 
 
BDFL kano/ kajak er jo en realitet. VBIF havkajak har taget 
visionen bevæg dig for livet til sig, og vil igen i 2018 gøre 
brug af 
Kom og prøv markedsførings kit, Intro kurser, og muligvis 
Klubtuning, et foreningsudviklingsforløb sammen med en 
konsulent  
Der sammen med foreningen sætter fokus på 
rekruttering/fastholdelse af medlemmer, samt forenings 
udvikling hvor der er fokus 
På strategiske styrings redskaber, det kan være 
bestyrelses arbejder eller samskabelse på tværs af 
områder i en flerstrenget forening. 
 
VBIF havkajak vil igen i 2018 sende dygtige roere på 
instruktør kurser for at de frivillige i afdelingen kan 
overkomme både at undervise nye roere, 
Men også have overskud til at fastholde de eksisterende 
medlemmer. DGI roer 1 kursus kommer til at ligge 
umiddelbart efter tre kom og prøv  
Arrangementer som vi afvikler på tre strande, Blans 
(ballebro) Aabenraa (sønderstrand) og varnæsvig. Alle tre i 

maj måned. 

21.00 7) Byfest Opgaver omkring telt og udstyr: 
Fodbold Senior gutterne vil gerne hjælpe med at stille 
teltet op og tage det ned til byfesten i Varnæs. Dette vil 
VBIF gerne takke med et tilskud til en tur for holdet. Det 
undersøges, hvilket beløb VBIF bidrager med. 
 
Indslag fra afdelingerne:  
De enkelte afdelinger skal melde ind med forslag til 
programmet – dato kommer senere. 
 
Der holdes møde i starten af marts – festudvalget er godt i 
gang og der er masser er god energi. 
 
På bodfordelingssedlerne skal der stå, hvor mange der skal 
være, så de enkelte evt. selv kan fylde boderne op. 
 

 

21.15 7) Klubhus Intet nyt.  

21.25 8) ”bladet” Intet nyt  

21.30 9) evt.  Anna er blevet kontaktet af Sønderborg Ringridning lotteri 
– de har spurgt om vi vil sælge lodder og tjene penge til 
VBIF. Anna undersøger de nærmere omstændigheder 
inden vi tager stilling til det. 
 

 

 

 
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Generalforsamling d. 20/3 kl. 19.00. 

Punkter til 
kommende møder: 

 

 


