
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 25 Juni 2019 

kl. 19:00-22.00 
På Sundeved Efterskole 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Bente/Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Bente Dall, 
Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt 
 
Afbud: Chresten Krogh, Elin Moldt 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Ingen bemærkninger til sidste referat. Referat 
underskrevet.  

 

 4) Generel orientering Ølsalg ifb. Bon Jovi koncert en succes. Indtjening 8.715 
kr. til VBIF. Aabenraa Ringridning – entrebemanding, Bodil 
har meldt sig som tovholder.  
Jeppe fra FVB har kontaktet bestyrelsen, for afholdelse af 
jubilæumsfest. Festen skal afholdes i et telt på 
sportspladsen i august – ansøgning herom i gang. Marius 
har lavet vedtægtsændring vedr. regler for annoncering – 
nye vedtægter underskrevet. 

Karsten  

19.15 5) Bålhytte Anders kontakter Marius for drøftelse af forsikring af både bålhytte og 

kajakker. Bord- bænkesæt brændt af i weekenden. Selve bålhytten er 

leveret, betalt og sat op. Fredag i indeværende uge leveres toilet 
container. Dialog med kommunen omkring drift fortsætter. Der skal 

arrangeres officiel indvielse når alt er færdigt. ”Bolden” med at arrangere 

indvielse ligger ved Anders og Chresten. Foreslået dato d. 9. august.  
Morten har undersøgt prisen på hjertestarter i nærheden af bålhytten. Pris 

incl. skab ca. 20.000, Morten indhenter tilbud.  

Anders 

20.00 6) Årshjul Åben VBIF – dato ændret til foreløbig 30. august. Arrangement for hele 
familien. Planlægges på næste møde. Klaus og Elin snakker sammen 

inden næste bestyrelsesmøde.  

Alle 

 7) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Fodbold: 

Sæsonen kører for fuld kraft, der spilles og trænes en masse her uge..  

Det er super at se holdenes udvikling, og trænernes positive tilgang. Det 
er en sand fornøjelse at se når sports pladsen summer af liv. Alle hold har 

stor tilslutning, dog kunne da godt være endnu mere om torsdagen til XL- 

holdet. Det er jo holdet hvor ALLE mænd kan komme og være med. Man 

behøver ikke have spillet fodbold før, bare man har lysten til at spille og 

have det sjovt.. Tag evt din nabo med og kom på sportspladsen torsdag 

fra kl 19.15.  

Vi har fundet ny træner til U 13 drenge, så Markus kan få lidt hjælp, et 

skal nok blive rigtig godt. Dette hold har besluttet at lave lidt prøve 
træning med Felsted, for på sigt evt at slå holdene sammen. 

Vi har fået flere nye dommere med på listen, der gerne vil hjælpe. Det er 

 



super dejligt, efterhånden som vi får flere hold og kampe. 

Vores tiltag med trøje inkluderet i kontingentet, må siges at have været en 

succes, VBIF er i den grad blevet synlige, især når holdene tager afsted til 

kamp. 

Flere af vores hold har fået nyt kamp sæt, det er godt arbejde af diverse 

trænere, der har ført til det. 

Endnu engang må nævnes vores kommune samarbejde. torden vejret 

ødelagde robotterne i Bovrup, dagen efter var vi udstyret med 2 nye. 
MANGE TAK. 

Vores børnefodbold til byfesten i år , var igen en succes. Der var 32 
deltagende hold, og en MASSE hjælpere. Uden ALLE hjælperne, var det 

ikke muligt at afholde et sådan stævne. Så endnu engang en KÆMPE 

tak.. 

Nu holder diverse hold snart en velfortjent sommerferie.. 

Volley og badminton: 

Volley ungdomshold starter op til næste år med et par 

unge som trænere. Søndagsvolley og badminton 
fortsætter sandsynligvis med samme tider som sidste år. 
Klaus aftaler endelige haltider med Peter.  

20.45 Pause   

21.00 8) Klubhus Rengøring af klubhus fungerer rigtig fint. Der er lavet 
tegning med forslag til ændring af boldskur og 
overdækning. Morten indhenter priser. Michael Jørgensen 
indhenter priser på udskiftning af amatur i lysanlæg.  

Morten / 
Karsten 

21.15 9) Byfest Evaluering: næste år skal konceptet for ung-fest fredag 
aften ændres. Samme musik næste år lørdag aften. 
Næste år skal der skrives i byfestbladet om hvad tidligere 
overskud er blevet brugt til. Der har været rigtig godt 
sammenhold i gruppen og alle har hygget sig.  

Bente 

21.40 10) Reklame  Anna har hentet reklame-skilte. Morten arrangerer 
opsætning på boksene. 

Anna 

    

21.50 11) Evt.   

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 
 

Tirsdag d. 20. August 2019 

Punkter til 
kommende møder: 

Åben VBIF, reklameskilte – evt. salg, klubhus, lysanlæg, forsikring bålhytte m.v. 

 


