
 

Indkaldelse  
 Mandag d. 21. Oktober 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, Chresten Krogh, 
Elin Moldt, Bente Dall, Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt 

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 Referat godkendt uden bemærkninger. Kirsten følger op 
på at gamle ildsjæle kommer på hjemmesiden. Morten 
undersøger vedr. algebehandling af telt. Morten og Mie 
laver opslag vedr. tilmelding og betaling og hænger op i 
fitness. Klavs får sammen med Mie lavet mere reklame for 
volley og badminton.  

 

 4) Generel orientering Vi er indstillet til året landdistrikspris – uddeles 11. 
december. Der er optaget en film som offentliggøres efter 
prisuddelingen. Chresten undersøger om vi kan få 
rettighed til denne film efterfølgende.  

Høstfest – god aften Klavs og Finn grillede pølser, indtægt 
til VBIF 1.000 kr.  

Karsten  

19.30 5) Årshjul Åben VBIF - Tine følger op på dato og sørger for hjælpere.  
 

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Kajak: 
Sommersæsonen er slut, og vi har medlemsmøde 24 
oktober på Løven. Her vil vi aflægge beretning til vores 
medlemmer og have en debat omkring idegenereringer til 
2020 samt forelægge budget og det foreløbige regnskab. 
Vi vil give en kort status på afslutningen af bålhytte, og 
toilet -omklædning. Vi har truffet aftale med Aabenraa 
kommune om rengøring af Toilettet indvendigt, og 
Kommunen rengør toilettet dagligt i højsæson og hver 
anden dag resten af den åbne periode. 
Vi regner med at holde ”åbent” hele året så længe der 
ikke sker uhensigtsmæssige ting på toilettet. 
Der kommer hjertestarter op indenfor kort tid. Fedt at 
dette har kunnet lade sig gøre. Vi vil afholde en lille 
seremoni og invitere de foreninger der har bidraget til 
denne mulighed samt fastholde dagen med lidt billeder og 
en lille artikel i dagsblad. 
 
Vinterprogram for kajak bliver nok igen Yoga, og træning-
leg i svømmehal.  
 
Som i jo ved er vi indstillet til årets landdistrikts pris og en 
kontant belønning på 10.000 kr for vores projekt ved 
Varnæsvig. Der er to andre projekter som er stærke 
modstandere, men vi gir den gas med det vi kan.  
 

 



Skal VBIF havkajak fortsætte?  Ja selvfølgelig 😊 

 
Men hvorledes skal dette foregå, og hvordan.  Vi vækster 
og har nye initiativer samt muligheder inden for 
rækkevidde.  
VBIF havkajak vision 2025. Strategisk udvikling. Det lyder 
jo flot…. 
Nogle af de arbejdsområder jeg arbejder med i min 
dagligdag hos DGI er rekruttering, 
fastholdelse,  strategisk eller visionsstrategi for 
foreninger.  
 Det er i opgangstider det kan være særdeles relevant at 
stoppe op og sætte en dagsorden der rækker lidt længere 
ud end til at vende bladet til nytår og starte forfra. Det er 
lettere, ja men mange gode foreninger har kvalt sig selv 
ved ikke at blive ”god” før man bliver stor.  
VBIF havkajak har vækstet i de sidste år, dels fordi vi har 
benyttet nogle af de værktøjer som vi arbejder med på 
Landsplan Kano-kajak, men også meget håndholdt i 
foreningen. Det er nu mit ønske at vi får lavet en strategi 
hvor vi anvender procesredskaber og sætter os realistiske 
mål, men også leger lidt med krystal kuglerne.  
Dette har jeg bedt min styregruppe i kajak om at deltage i 
efter medlemsmøde, vi vil arbejde med foreningsudvikling 
og Strategiske programområder for vores afdeling, måske 
munder det ud i konkret handling, hvor vi kan lave en 
backcasting process og arbejde målrettet sideløbende med 
drifting i foreningen. Vigtigt uanset er det, at blive 
konkrete på arbejdsfordelinger, og sætte frivillige til at 
udføre opgaver der passer til personerne og finde et godt 
match på den kemi der skal være i arbejdsfordelingerne, 
der efterhånden er ret mange. 
 
Nye områder: 
VBIF naturtræning  
ligger lige nu under Havkajak, det skal vi arbejde mere i 
dybden med sammen med tovholderne fra Naturtræning. 
 
SUP board som Idræt  
Jeg har kørt et samarbejde med Aktiv Aabenraa med 
trydage i Aabenraa og ved Varnæsvig. Vi har afholdt 4 
kom og prøv aftener samt en dag på Sønderstrand, der 
har været 148 deltagere på disse arrangementer der 

bestod af SUP board, og SUP board Yoga samt havkajak. 
Interessen har været overvældende, og jeg måtte til sidst 
stoppe med at oprette flere aftener, da de alle blev fyldt 
hver gang. 
Det interessante fra de aftener har været at deltagerne er 
i målgruppen der dels ligger udenfor foreningslivet, mange 
kom fra Fittness verdenen, men vil gerne udenfor. Jeg har 
sammen med DGI Marketing og Aktiv Aabenraa  sendt et 
spørgeskema ud til alle deltagerne med ti konkrete 
spørgsmål hvor jeg tappede ind i foreningslivet og spurgte 
målrettet ind til hvordan de ka se sig selv i et struktureret 
forløb. 
Svarene var overordnet at det var meget tiltalende at 
kunne deltage i et løst forpligtende fællesskab, men med 
mulighed for at vælge til og fra, fra gang til gang. Dette 
har jeg leget lidt med i et tankespind, hvor jeg forestiller 
mig følgende: 
 
Deltagere der ønsker et løst fællesskab, uden fast 
tilhørsforhold med faste mødedage/træninger kan blive 
medlemmer på følgende vilkår: 
De betaler et ”grundkontingent” til VBIF (havkajak), og 
har derefter mulighed for at købe klippekort til forskellige 
aktiviteter: 
SUP board  



Supboard Yoga 
Yoga on land 
Naturtræning 
Havkajak. 
Dette imødekommer rigtig meget den flexibilitet som er 
efterspurgt, og vi kan få deltagerne ind i Foreningslivet ad 
bagdøren, hvor man kan afprøve det at være en del af et 
forpligtende fællesskab i en forening men på frihjul, 
konkret kan de vælge aktivitetstype både efter 
temperement, men også vind og vejr. Dette gør at vi kan 
gennemføre træningsaftener næsten uanset vejr-vind og 
undgår aflysninger. Det vil ligeledes styrke og underbygge 
de tiltag der allerede er i gang med naturtræning, 
havkajak i forening, og SUP.  
Jeg har søgt DGI om tilskud til Uddannelse af 
SUPinstruktører og gennemfører dette forløb 2-3 maj 
2020 så vi er klar til sommer. Instruktøren til undervisning 
er bestilt. 
Der ligger en stor gevindst til foreningslivet hvis vi kan få 
ikke foreningsaktive, men i særdeleshed ikke 
motionsaktive aktiveret, det er hele kongstanken bag 
f.eks naturtræning, og også Visionssamarbejdet mellem 
foreninger, kommune partnerskaber, DIG/DIF og 
Fondsgiverne Trygfonden og Nordea. 
 
Lidt nyt fra fodbold: 

Der er blevet spillet mange kampe her i efteråret, holdene 

har alle været inde i en god udvikling, også selvom 
kampene til tider tabes. Vores U 15 drenge, har desværre 
været fejl placeret i deres pulje, så vi modtog en protest, 
som vi ikke kunne frasige os ansvaret for. Ærgerligt, men 
det er ting der sker, så holdet skal bare op på hesten igen 
og forsætte deres gode spil.  Udendørs sæsonen blev 
afsluttet for de fleste hold i uge 41, enkelte forsætter lidt 
endnu. Senior spillerene har kampe til hen i november. Vi 
har her i efteråret fået en målmands træner til U 14 piger. 
Vi håber at vi til foråret kan udvide samarbejdet til flere 
hold, et spændende og givende tiltag. 

Der blev holdt fælles social afslutning på holdene, til stor 
glæde for alle.Der skal lyde en KÆMPE tak til alle omkring 
holdene, I gør alle en forskel..En særlig tak til vores 
meget trofaste trænere / hjælpe trænere.. Og forældrene 
som trofast støtter op. 

I næste uge slutter alle trænerne med en lille 
komsammen, for at give hinanden et skulderklap og få en 
hyggelig aften. 

Vi har afholdt klubtur igen i år med 112 deltagere, super 
flot.  VBIF havde 2 hold der skulle være fodbold maskotter 
inden kampen, så de fik  en stor oplevelse.  

Vinter sæsonen starter op i uge 45. Vi har 6 hold der er i 
gang hen over vinteren, de spiller alle på kunstgræs 
banen.  

Gymnastik: 
Efter opstart i uge 38 summer det af liv og glade 
gymnaster i springcenter, haller og sale. Det er en 
fornøjelse at se, at vi formår at fastholde mange at vore 
egne børn i gymnastikken, og samtidig rammer endnu 
flere gymnaster fra andre byer.  
 
Status og et udpluk af nogle af holdene 



Mor/datter og minifræs starter først op i denne uge. Vi har 
valgt at afvente opstart til sæsonafslutning for fodbold, da 
vi rammer mange af de samme børn.  
 
Vi har i alt 13 gymnastikhold + powertumbling som er 
inddelt i 4 hold (efter springniveau). 
37 instruktører, 16 hjælpeinstruktører og de 8 
medlemmer af gymnastikudvalget holder hjulene i kog. 
 
I skrivende stund har vi 362 tilmeldte, hvoraf de 72 er 
powertumblere.  
Det er 71 færre end sidste år på samme tidspunkt.  
 
VBIF Boys er først lige startet op inden efterårsferien, og 
som nævnt er 2 hold slet ikke startet endnu. 
Så der vil alt andet lige komme lidt flere medlemmer på 
listen.  
 
Som nævnt i et tidligere referat, har vi nedlagt 2 
rytmehold grundet for få gymnaster og AS Øvede piger 
har også haft et faldende antal fra ca. 60 det første år til 
40 sidste år og nu 32.  
32 gymnaster er et mere håndgribeligt hold at arbejde 
med, så det er vi fortsat super glade for med igen helt nye 
instruktører i rollen.  
 
Stabilitetstræning og Columna er i år erstattet af 

Basistræning, og det er også kommet rigtigt godt fra start 
med helt ny instruktør. 2 hold er blevet til 1 og dermed 
igen et faldende antal deltagere.  
 
SMART-træning var nyt sidste år. Vores valg at placere 
træningstid samme tidspunkt som Basistræning var ikke 
det rette valg. Vi har nu ændret på tidspunktet, så nogle 
af de samme kvinder kan nå begge hold. Vi kan dog 
stadig godt bruge lidt flere på holdet som rammer en 
meget bred målgruppe. 
 
Vi har altså generelt en god en forklaring på, hvorfor vi 
ikke helt mestrer det samme antal gymnaster som sidste 
sæson - og det har også være helt forventet.  
 
Vi kan dog igen prale med over 60 gymnaster på begge 
springhold -  Springmix 1. - 3. Klasse og Juniormix 4. - 8. 
klasse.  
 
Ved allerførste træning mødte der lige knapt 60 op på 
begge springhold. Det antal vi sidste sæson kaldte 
smertegrænsen...Vi har fokus på instruktør-staben på de 
2 springhold, så vi sikrer os, at der er tiltrækkeligt med 
hænder til de mange børn/unge. Vi skal sikre os, at alle 
får noget ud af træningen, og samtidig skal instruktørerne 
have mulighed for at bevare overblikket, så træningen 
foregår sikkert og forståeligt.  Vi har gentaget succesen 
med at få en voksen til at agere "plastermor" til træning 
med springmix, så instruktørerne ikke skal koncentrere 
sig om ro i rækkerne og plaster på småskrammer.  
 
4. - 8. klasse er hvert år en stor mundfuld. Det er en svær 
aldersgruppe, hvor drenge og piger indbyrdes skal finde 
deres plads. Heldigvis har størstedelen af det nye 
instruktørteam fra sidste sæson valgt at fortsætte. Med ny 
hjælp fra de 2 yderligere rytmeinstruktører så er de et 
godt team til den alder. Rytmeinstruktørerne har stor 
erfaring fra tidligere hold. Vi er i lige nu midt en 
overvejelse, om der skal flere springmodtagere til. Vi har 
nogle stykker i kikkerten.  
  
Efter 1. træning skulle der ligges en plan for de 2 



springhold. Vi var nødsaget til at sikre hurtig tilmelding for 
at kende antallet og oprette evt. venteliste. Det blev til et 
opslag på FB, de lokale børn/forældre blev prikket på 
skulderen, og alle fik et brev med hjem efter 2 træning - 
og så var stort set alle tilmeldinger i hus inden for uge 2. 
Det gav hhv. 7 og 4 på ventelisten - og dem har vi skabt 
plads til.. Både instruktører og gym.udvalg har været i 
god dialog med forældre løbende, og vi har ikke fået nogle 
"klager" på denne fremgangsmåde.  
 
På de 2 hold skal vi derfor ikke i gang med 
rykkerskrivelser for manglende betaling af kontingent i 
år.  
Der er stadig nogle stykker vi skal efter nu på nogle af de 
andre hold. Men omfanget virker ikke helt så drænende, 
som vi tidligere har oplevet. Hurra for det! 
 
Uddannelse 
Igen har vi brugt en stor pose penge på uddannelse af 
vores instruktører. Når de både skal kende til de nyeste 
trends inden for deres genre og samtidig sikre 
springsikkerheden, så sender vi dem gerne afsted.  
 
Der en heldigvis mange kursustilbud i DGI Sønderjylland, 
men vi har også gjort brug af kurser på Fyn og det 
nordjyske til springsikker-uddannelserne.  
 

Powertumbling 
De 4 hold er stærkt springende, og også de nye 
instruktører har fundet deres roller på bedste vis.  
 
Vi har for et par år siden været udfordret på 
dommerfronten ved deltagelse til konkurrencer i 
Powertumbling. Når vi stiller til konkurrence, skal vi 
samtidigt stille med et vist antal egne dommere. Vi har 
ikke kunnet stille med tilstrækkeligt antal dommere for 
nogle år sigen. Men det kunne vi sidste sæson og det kan 
vi igen!! Både flere forældre, vores instruktører og en 
enkelt tidl. tumbler har gennemført uddannelsen. De er 
alle mega seje - og vi er ret stolte af dem.  Det sparer os 
for stor post i dommerbøder, at vi nu kan rekruttere i 
egne rækker.  
 
Vi har givet vores dommere lov til på VBIFs regning at 
finde en egnet hvid skorte, hvor vores VBIF logo broderes 
på kraven. De sidder i sorte jakkesæt og hvide skjorter 
ved dommerbordene. De andre foreninger er også synlige, 
så det mener vi også, at vi har kaliber til nu. 
 
De har været afsted til 1. konkurrence i starten af 
oktober. En god håndfuld medaljer fandt vejen om halsen 
til VBIF´s tumblere. Næste power series er 16.11.2019. 
Her forventer vi, at nogle at de små nye også kommer 
med for første gang. Der er en stor oplevelse i vente for 
dem. 
 
Vi glæder os stadig over den store forældreopbakning på 
holdene, og måden instruktørerne sørger for den gode 
holdånd . Det gør det nemt for de nye at føle sig som en 
del af truppen, også selvom de gode venner pludseligt 
bliver konkurrenter.  
 
Igen år er det indhentet sponsorater fra diverse 
virksomheder, og der er solgt rigtigt mange sponsor t-
shirts til forældre og søskende også. På den måde kan så 
mange som muligt fra VBIF tumbling være iført ens t-shirt 
på tilskuerpladserne til konkurrencerne - og give noget 
værdi til vores sponsorer  
 



Vi er klar til at fortsætte sæson 19/20 
 
Holdenes kontaktperson fra gymnastikudvalget har haft 
fokus på god opstart på alle hold, og vi er glade for 
gejsten blandt samtlige instruktører og også hos 
hjælpeinstruktørerne, som meget gerne vil lære og 
påtager sig opgaven som rollemodeller for de mindste 
størrelser.  
 
Vi  er med stolthed klar til at fortsætte efteråret i 
gymnastikkens tegn - så formanden bare kan tøffe rundt 
på diverse træningssteder og følge de gode træninger 
med et smil på læben :O)  
 
 
Volley og badminton: søndagshold er okay, der mangler 
spillere til ungdomsholdet. Badminton er i gang – Klavs 
følger op til næste gang hvor mange der er tilmeldt.  
 
Byfest: der arbejdes på at sammensætte et Revy-hold til 
2020. Resten af holdet starter op fra januar.  
 

20.30 Pause   

20.40 7) Julearrangement d. 6 dec.  Arbejdsfordeling gennemgået – gennemgås igen til næste 
møde.  

Alle 

21.10 8) Levedygtige foreninger / 
rekruttering 

Flyttes til novembermøde Tine /  
Morten / 
Karsten 

21.40 9) Kontingent Flyttes til novembermøde   

    

21.50 10) Evt. Hjertestarter – opsættes snarligt, Morten arrangerer en 
lille event med dem som har hjulpet med at betale.  
 
Kirsten kontakter Helen vedr. OK-kort. 
 
Morten har talt med kommunen vedr. refusion af 
byggetilladelse – VBIF skal ikke betale for denne tilladelse. 
Anders vil gerne hjælpe med ansøgning om 
byggetilladelse til klubhus. Anders hjælper ligeledes med 
søgning af fonde.  

 

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Tirsdag d. 19. November 2019 

Punkter til 
kommende møder: 

Udvidelse af bestyrelsen, lys sportsplads, punkt 8 og 9 fra oktobermøde 

 


