
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 19. November 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, Elin Moldt, Bente 
Dall, Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt, Anders Andersen 
Afbud: Chresten Krogh 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen  

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt. Morten følger op på rens af telt. 
Hjertestarter er klar til opsætning ved Varnæs Vig. Morten 
og Karsten arrangerer fotografering med dem der har 
givet tilskud. Morten har sat seddel op i fitness – Morten 
kontakter SE (Peter) vedr. at lade fitness overgå til 
Sundeved.  

 

 4) Generel orientering Karsten har været med til møde vedr. revy/festudvalg. 
God stemning.  
Anders er i gang med ansøgning til kommunen om 
udvidelse af klubhus. Anders har søgt om kr. 40.000 ved 
den kommunale ”Fritidsrådets anlægspulje”  i tilskud til el-
tilslutning ved toiletbygning. 
Uddeling af Landdistriktspris finder sted 11. december – 
VBIF er nomineret ved Havkajak - vi afventer med 
spænding.  
Karsten, Anna, Bente og Kirsten mødes og vælger åres 
ildsjæl.  

Karsten  

19.30 5) Årshjul  

 
Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Lidt fra Byfestudvalget :  

 
Fra festudvalget i Gl. Skovbøl har vi fået en forespørgsel ang lån af teltet 

til næste års fest. Det plejer vi at gøre hvorimod de så udlåner 

skydevognen og grillvognen uden beregning. Vil dog lige vende den med 
jer først på mødet d. 19.11.19. 

 

Vores telt vil blive certificeret af ÅF buildings Denmark inden d. 13.5. 20 

. Det er bestilt . Det kan være de kommer mens teltet er opbevaret i 

Michaels lade. Firmaet samler ordrer og kommer så herned på en aftalt 

dato.  Det koster ca 10000 kr mener jeg.  
 

Fra 2020 er der ved ansøgning om tilladelse til at slå byfest teltet op 

kommet et forslag om at en autoriseret person skal lave plantegninger for 
flugtveje mm . Vi afventer og ser hvad der besluttes og vil nok blive 

informeret om yderligere tiltag ,når vi sender ansøgning til kommunen i 

januar.  
 

I 2020 er festen " vi elsker 90erne "  som var ved at udkonkurrere vores 
byfest lørdag aften , 14 dage senere , så det skulle ikke være en trussel i 

20. 

 

 



Fodbold: 

 

Vintersæsonen er godt i gang, der er rigtig mange aktive spillere, som så 

småt er ved at få betalt kontingent. Alle hold på kunstgræs banen i år. 
Næsten alle hold har valgt at træne vinteren igennem. Det sætter vores 

spillere stor pris på. Det er rigtig godt både socialt og spillermæssigt . I år 

er der ingen hold i turnering.  

Vores  gode samarbejde med kommunen forsætter, vi skal til sæson 

afslutnings møde i morgen - onsdag. Vi vil høre om muligheden for nye 8 
mands mål i Bovrup. 

Ellers er de første vinter måneder lidt rolige inden foråret skal til og 
planlægges. 

Volley: der har været afholdt stævne på Sundeved. Der deltog 14 hold. 

Fantastisk dag. Det kniber med tilslutning til ungdomshold. Søndagshold 

har god tilslutning.  

Badminton: Der spilles – lidt udfordringer med aflysninger af haltider. 

Anna bestiller reklameskilt til Gråsten Maskinfabrik til 

udskiftningsbokse. 

Kajak: medlemsmøde godt besøgt – Anders midlertidigt valgt til at 

repræsentere kajak i VBIF’s bestyrelse. Der er arrangeret hyggedag d. 24. 

november med gløgg og æbleskiver i bålhytten. Container står i vinterhi 
hos Ole Søjberg. I vinterperioden er der svømmehalstræning fra januar og 

yoga i Stubbæk skole.  

 

 

20.15 Pause   

20.25 7) Julearrangement d. 6 dec.  Endelig planlægning – Tine har taget notater og 
rundsender endelig to-do-liste. 

Alle 

21.00 8) Kursus  Anders fremlagde et kursus til ca. 4.600 (modul 1)  på 
Rømø som en kajak-instuktør ønsker at deltage i og har 
tilmeldt sig. Bestyrelsen bakker op om hvad kajakudvalget 
beslutter omkring betaling – dog kun såfremt kurset har 
relevans for foreningen, instruktøren samt kajakafdelings 
medlemmer.   

Karsten  

21.10 9) Kontingent Diskussion omkring frikontingent, instruktørpleje, 
frivillighed m.v..  

Alle 

21.20 10) SUP board Karsten orienterer på Chrestens vegne: Der fremlægges 
nyt initiativ vedr. SUP board. Der er arrangeret opstarts 
instruktørkursus i Gråsten i starten af maj. VBIF sender 2-
3 personer af sted, hvor Chresten er tovholder.  

Chresten 

21.50 11) Evt. Morten fremlægger tilbud fra to tømrer på ombygning af 
klubhus. Morten giver besked om valg, under 
forudsætning af at vi får tilladelse fra kommunen.  

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Mødedatoer 2020 – 21. januar, 24. februar, 25. marts, 22. april, 13. maj, 15. juni 

Punkter til 
kommende møder: 

Morten vælger sang 
Dato for generalforsamling fastsættes 
Klubhus  
SUP board 

 
 


