
 

Indkaldelse  
 Mandag d. 24. Februar 2020 

kl. 18:00-21.00 
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 
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

  

 
Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

18.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat godkendt  

 4) Generel orientering Tine har kontakt til Ditte, som har lovet at tage billeder 
både til gymnastikopvisning og nye billeder til 
hjemmesiden fra de øvrige aktiviteter.  
Info om hjertestarter kommer i Bladet´s næste udgave. 
Derudover skal der laves et face-book opslag – Karsten 
sørger herfor.  
VBIF står for salg af grill-pølser ved indvielse af det nye 

vandværk i Bovrup.  
VBIF er nomineret til årets fodboldklub.  

Karsten  

18.30 5) Årshjul Bente indberetter børneattester og afdelingerne sørger for 
at sende informationer om nye trænere.  
Årsberetninger skal være sendt til Karsten senest d. 14. 
marts.  
Generalforsamling – dagsorden er sendt ud til 
godkendelse.  
 

Alle 

 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Fodbold: 

Der trænes forsat flittigt. Flere hold har allerede øget 
trænings mængden inden forårs sæsonen starter. 

Senior spillerne har afholdt opstarts møde i klubhuset. 
Med flot frem møde. De er klar til endnu et godt fodbold 
år. 

Vores U16 drenge starter  TT turnering og andre trænings 
kampe med nabo klubber. 

U13 piger tager en tur til Billund til stævne, og senere på 
året i Lalandia , som en side gevinst af stævnet. 

Der er indkaldt til opstartsmøde for alle trænere på 
onsdag d. 26.2 i klubhuset. Det tegner til et godt 
fremmøde. Vi arbejder lidt på nye trænere til et par hold, 
det skal nok løse sig hen af vejen. Frivilligheden er jo stor. 
Ellers lyder dagsordenen på en masse oplysninger / 

 



praktiske ting der skal være i orden inden sæsonen 
starter. Vi vil igen i år tilbyde noget tøj, medregnet i 
kontingentet. I år bliver det bluse og shorts. 

Vi sender et par trænere afsted til inspirations 
aften  Aabenraa, omkring børne fodbold . 

Foråret byder også på et par møder både med kommunen 
og DBU. 

Vi er inviteret til endnu en pris overrækkelse i København 
i weekenden, det er uden om DBU denne gang, så meget 
spændende at se hvad det har på sig.   

Nu glæder vi os til regnen stopper og græsset kan bruges. 

Gymnastik: 

Opvisningerne er i gang. Hold A´ og AS øvede piger har 
allerede brillieret til opvisning.  
Nedtælling til opvisning i Aabenraa er i gang for 7 af vores 
opvisningshold.  
 
Der er styr på alle holds opvisningstøj og nogle hold har 
endda sørget for egenbetalte holdtrøjer.  
Det ser godt ud med så mange VBIF logoer rundt omkring 
i hallerne.  
 
Vi har afholdt instruktørmøde i starten af februar, hvor 
hvert holds kontaktperson fik talt med holdene omkring 
status indtil nu, gode råd til gymnastikudvalget og tanker 
omkring næste sæson.  
Vi har mange stærke instruktører i år, og nogle har 

(desværre) andre planer næste sæson. Men det lykkes os 
heldigvis også at fastholde mange kompetencer - og 
jagten på at fuldende instruktørteams går nu i gang.  
 
Specielt de 2 springhold med +60 gymnaster på hver, skal 
igen revurderes og det er SÅ vigtigt med mange hænder 
(og tålmodighed) på de 2 hold. Det er vi meget obs på, og 
i god dialog med de nuværende instruktører på holdene.  
 
Sidst i januar var tumblerne til Power Series 3, og vi må 
stolt sige, at det igen lykkes af hive en del medaljer med 
hjem. Der kom endda nogle helt nye med skamlen denne 
gang. Det var en konkurrence hvor mange af trænerne 
var fraværende grundet skiferie med efterskolen eller 
træning med rep.holdet. Vi har dog heldigvis et 
kompetent trænerteam, som formår at forberede 
gymnasterne i god tid - OG inddrage forældre i fornødent 
omfang. Derfor lykkes det på bedste vis at gennemføre og 
bakke op med fælles hjælp. Selvom tumblerne sådan en 
dag savner trænernes peptalk fra sidelinjen.... Det råder 
de bod på til næste konkurrence PS 4 den 14.3. Jeg var 
med på tilskuerrækken i Odense, og det er en fornøjelse 
af se hvordan vores tumblere klarer sig og bakker 
hinanden op.  
 
Vi har 2 gange måtte tilkalde ambulance til springcenter 
den seneste måned.  
Heldigvis er der "kun" tale om en hånd/arm brækket flere 
steder samt en ryg, som vil gøre ondt i lang tid.  
Men det korte af det lange er, at til begge træninger har 
instruktørerne/trænerne formået at skabe ro og handle 
fornuftigt, involvere den enkelte gymnasts forældre og 
gymnastikudvalget samt informere resten af holdets 



forældre. Ingen af de 2 skader skyldes dårlig 
modtagning.   
 
Åben hal blev afholdt i fredags:  
Det er altså bare en god aften! 
7 frivillige var VBIF sørgede for god leg og boldspil i hallen 
og der blev også svedt springcenteret.  
2½ time flyver afsted og der bliver spist nogle kilo frugt, 
når 60 unge, aktive mennesker helliger sig det aktive liv  - 
og for de flestes vedkommende helt uden tlf op af lommen 
:O)  
 
Størstedel af de unge var fra Varnæs og Bovrup, men der 
var også godt besøgt fra Felsted og Kliplev.  
Primært fra 7. klasse.  

Byfest: 

Planlægning af årets byfest er i fuld gang. Tilladelser er 
søgt og ved at blive behandlet af brandmyndigheder, politi 
og kommune. Der er planlagt stort set de samme 
aktiviteter som de tidligere år. Der har været afholdt et 
møde d. 3.2. 20 for at optimere diverse tilbud og se om 
nogle leverandører skulle ændres. Det arbejdes der med 
nu.  
Præsten fra Felsted har givet tilsagn om at holde en 
gudstjeneste på pladsen  i forbindelse med Åbningen af 
byfesten torsdagen . 
Næste møde i byfestplanlægningen er d. 4.3. 20 hvor 
revyholdet også medvirker, så deres forventninger og 
ønsker til bla. byfestpjecen kan blive afstemt.  
Teltet forventes sat op lørdag d. 2.5. 20 . Vil blive slået op 
på Fb så mange kan komme og hjælpe. Tommy og Torkild  
er godt  inde i hvordan teltet rejses , og mange gode 
lokale kræfter hjælper til . Ekstra fint hvis vi igen kan få 
forplejning fra efterskolen Elin ?  

Sluttelig håber vi inderligt al den regn snart stopper så vi 
ikke drukner på pladsen i Kristi himmelfartsdagene 

Volley/badminton 
 
Ikke mange ungdomsvolleyspillere i år. Der skal følges op 
på kontingentbetaling. Søndagsvolley kører fint.  
Badminton har fået endnu et par nye spillere. 
 

Kajak 
 
Forårsprogram er lagt på hjemmesiden – plan om opstart 
af ungdomshold. Der er plads til flere på yoga-holdet.  
Kajak Lillebælt har udgivet en guide i bogform – det har 
givet inspiration til at arbejde på et lignende projekt.   

19.30 Pause   

19.40 7) Regnskab / Budget  Regnskab gennemgået. Kirsten 

20.10 8) Klubhus Vi er helt klar med håndværkerne, når ellers kommunen 
får behandlet byggetilladelsen. Anders rykker jævnligt. Vi 
håber stadig at være klar til sæsonstart.  

Anders / 
Morten 

20.25 9) SUP board Bente deltager ved møde om SUP d. 27.02.20. Karsten 

20.35 10) Byfest  De enkelte afdelinger melder til Bente/Anna/Birte hvad 
der skal med i programmet. Deadline 20.03.20. 

Alle  

20.50 11) Evt. Dorthe Lund og co. er i fuld gang med at arrangere 
Varnæsvig Løb efter samme koncept som sidste år. Dato 
er 9. april. 

 

  



 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Generalforsamling 25. Marts 2020 

Punkter til 
kommende møder: 

Sup board, klubhus, evaluering af generalforsamlingen 

 


