
 

Indkaldelse  

 Tirsdag d. 12 Januar 2021 

kl. 18:30-21.30 

Sted: Online - Messenger 

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, Jens Hamann 
 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

  

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

18.30 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden godkendt uden bemærkninger  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser 
 

 

 3) Gennemgang af referatet Ingen bemærkninger – underskrives ved næste fysiske 

møde. 

 

 4) Generel orientering Linn er i gang med at arbejde med evt. ny hjemmeside. 

Årets ildsjæl er uddelt – Grethe Petersen – Kirsten følger 
op på at artiklen kommer på hjemmesiden. Anders fra 

2019 mangler også.  

SE har søgt midler til udvidelse med ny hal – de har bedt 
VBIF om input som beskriver det lokale samarbejde. 

Karsten  

19.00 5) Årshjul Ingen punkter før februar. Alle 

19.15 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Økonomi: Årsregnskab skal afleveres 1. april uanset om 

generalforsamlingen er afholdt eller ej.  
 

Fondssøgning: Både Anders og Anna har gang 

ansøgninger vedr. Discgolf og SUP.  
 

Volley og badminton: børneholdet har været godt i 
gang, alle aktiviteter er pt. sat på pause.  

 

Festudvalget: planlagt møde i udvalget i januar aflyst. 
Bente har kontaktet Aabenraa Kommune for at forhøre sig 

om hvordan andre gør og tænker om sociale 
arrangementer. Bordet rundt om holdning til planlægning 

/ afholdelse af byfesten. Enighed om at der søges om de 

sædvanlige tilladelser, så må vi håbe det bliver muligt at 
gennemføre i en eller anden form. Musik til lørdag aften er 

bestilt, men kan aflyses uden beregning med kort varsel.  

 
Morten:  Morten har undersøgt priser på og forslag til 

spillersæt og foreningsgaver.  
Der er bestilt tilbud på udskiftning af dør i klubhus.  

 

Anders: der har været dialog med Peter Højer vedr. evt. 
udarbejdelse af lokalplan ved Varnæs Vig, som muliggør 

fremtidige aktiviteter.  
 

Kajak: Afdelingen har fået 5.500 i tilskud til fastholdelse 

af medlemmer. Pengene skal evt. bruges til ”tur-
registrerings-program”.  

Kelstrup Naturskole har gang i et Naturprojekt som 

Alle 



afdelingen er inviteret til at deltage i.  
 

Outdoor / SUP: Jens har haft møde med Karsten og 

Chresten Krogh. Der er reserveret 2-3 kursuspladser til 
SUP-instruktør i VBIF. Der laves ny flyer omkring opstart, 

når vi ved mere om hvornår der åbnes op igen.  
I samarbejde med DGI arbejdes der med at arrangere en 

dag med prøvetræning i MTB.  

Helen har tilbudt at være behjælpelig med den 
administrative del af outdoor-afdelingen.  

Snak om redskaber til naturtræning. Jens og Anders 
sætter sig sammen – punkt til næste møde.  

 

Fodbold: Omstillingsparat, det er et ord der høres ofte i 
denne tid, og det er også hvad vi alle er i VBIF i denne tid. 

Fodbolden kom rigtig fint igang i efteråret, der var en del 

restriktioner der skulle overholdes, men vores dygtige 
trænere fik alle lavet god træning alligevel. Den gang 

måtte vi være 10 spillere samlet, det blev ændret til 5 
først i januar, så vi måtte også stoppe træningen.  Det 

kunne ellers have været et lille lyspunkt for alle vores 

hjemsendte børn og unge. Nu venter vi og ser, hvad 
næste mulighed bliver.  

Vi har fra årsskiftet også udvidet fodbold udvalget, så der 
nu er flere til at løfte de mange opgaver.  

 

Vi var rundt med en lille julehilsen til alle trænere, 
dommere og opkridtere ( selvfølgelig på afstand), det 

vagte stor glæde hele vejen rundt. Alle er utrolig positive 

over for foreningen, så et skulderklap til alle. 
 

Gymnastik: I sidste “nyhedsbrev” var håbet, at 
vinter/forår 2021 ville tilsmile holdidrætten igen.  

Det bliver nok desværre ikke sådan uden udfordringer.  

Det har krævet noget fra alle, og vi har kæmpet os 
igennem en gymnastiksæson så vidt godt krydret med 

omstillingsparathed. 
 

Vi havde forudset, at det ikke var klogt at starte op igen i 

uge 1 efter nytår, så vi havde udskudt start til uge 2. 
Mette og Søren bestemmer jo igen, så som alle andre: 

ingen træning i fællesskab foreløbigt.  

 
Vi kender endnu ikke konsekvensen økonomisk af en 

(delvist) afbrudt sæson. Der virker til at være mere 
forståelse fra vores medlemmer nu sammenlignet med 

foråret 2020.  Der er i hvert fald ikke samme spørgelyst 

bl.a. ift. kontingent.  
 

Vi har for længst erkendt, at 2021 også må blive uden 
gymnastikopvisning. Sådan må det være være. Men vi 

krydser stadig fingre for, at det kan blive forsvarligt at 

kunne skabe en træning igen.  
 

I denne uge prøver vi et forsøg med online yoga-træning, 
så ser vi, om vi har mod på andre online træningsformer. 

 

 

20.15 Pause   

20.30 7) Status corona Corona-hjælpepulljen er åbnet igen med ansøgningsfrist 

22. januar 2021. Alle sender input senest 16. januar – 
Kirsten og Karsten laver ny ansøgning d. 17. januar. 

Alle 

20.40 8) Outdoor Se ovenfor. Snak om for og imod kontingentbetaling i 

løbeafdeling.  

Karsten / 

Jens 

20.55 9) Hjemmeside Rykkes til d. 8 Februar. Mailadresse til Linn: 

bytoften15@hotmail.com 

Karsten  

21.05  10) Varnæs Vig Løb Løven er lejet og vi er klar hvis det bliver muligt.   



21.15 11 ) Evt. Anders kommer med forslag om ”Varnæs-nisse-sti” til 
næste år.  

 

    

    

  

 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

8. Februar 2020  

Punkter til 
kommende møder: 

Hjemmeside, Outdoor, regnskab, generalforsamling 

 


