
 

Indkaldelse  

 Mandag d. 3 Maj 2021 
kl. 19:00-21.30 

Sted: Kielsbjergvej 6, 6200 
Aabenraa 

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: 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Dagsorden godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Udendørs Crossfit bane.  

 3) Gennemgang af referatet   

 4) Generel orientering Tine, Karsten, Jens og Kirsten var d. 02.05.21 til møde 
med Sundeved. Godt møde hvor samarbejdet blev vendt. 
Herunder den nye discgolfbane – banen er fuldt etableret, 
men bliver pt kun brugt af eleverne pga corona. Åbning 
for offentligheden forventes først efter sommerferien. Vi 
har fået kr. 35.000 fra Nykreditfonden til udvidelse af 

klubhus.  
Deadline for indlæg til Bladet er d. 10. maj. De enkelte 
afdelinger sender indlæg til Bente, som samler og sender 
til Bladet.  

Karsten  

19.30 7) Årshjul Ingen punkter denne måned. Alle 

19.35 8) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Morten: Gaver er bestilt og prøve fremvist. Status på dør 
i klubhus – den monteres indeværende uge.  
 
Volley og badminton: intet nyt – pause til næste sæson. 
Træner til børnebadminton er klar igen.  
 
Outdoor: Jens har reklameret for SUP og naturtræning på 
hjemmesiden og facebook. Der har været instruktørkursus 
i weekenden – ny instruktør fundet. SUP starter op på 
onsdag.  
Naturtræning og løb starter ligeledes op på onsdag. Der 
reklameres yderligere herfor.  
Snak om en form for opslagstavle ved Varnæs Vig. Morten 
undersøger.  
 
Havkajak:  
Kajak  er godt i gang, trods det kolde vejr. Det gælder 
både mandagshold og torsdagshold. 
Vi ser frem til at afholde 2 begynderkurser i havkajak. 15-
16 maj og 29-30 maj.20 personer.  Vi håber der bliver 
åbnet op for brug af svømmehal, så vi kan lave en del af 
de våde øvelser der. Vi har 7 der har 

bestået  bassinprøve.  
 
Gymnastik: 

Alle 



Gymnastiksæson 20/21 er officielt slut. Vi har valgt at 

lægge denne sæson på hylden, selvom der er åbnet op for 

indendørs idræt til max. 25 personer op til 17 år – OG det 

ser ud til ,at der åbnes op for alle aldre senere.   

Nå det så er sagt, så gør vi en undtagelse og nyder også 

denne gang godt af et prisværdigt samarbejde med 

Sundeved Efterskole. Tumblernes sæson løber nemlig 

normalt maj måned med, og de får lov at træne lidt de 

næste uger.   

Vi skal passe rigtigt godt på efterskolen og overholde de 

restriktioner, de er underlagt. Det er alligevel lykkes os at 

finde huller, hvor efterskolen har givet grønt lys til at VBIF 

Tumbling må træne i springcenteret.   

Torsdag og fredag i sidste uge var størstedelen af 

tumblerne derfor i aktion. Det var svært at afgøre, om det 

var trænerne eller tumblerne, som var mest begejstrede. 

Fantastisk gejst at mærke!  

Ellers er der blot at sige: VI KIGGER FREMAD MOD 

SÆSON 21/22. 

Fodbold: 

Vi er kommet godt igang på holdene. Der er sket lidt 
ændringer, fodbold fitness var ganske få, så de mødes til 
lidt alternativ træning pt og måske opstår et nyt behov for 
fitness. 

Der kommer løbende nye Corona retnings linjer som vi 
forholde os til og arbejder udfra. 

U15 drenge var desværre ikke spillere nok til at kunne 
stille hold. Så der blev taget en beslutning om at finde et 
nyt hold til drengene, dette lykkes i Kliplev ( Lundtoft). De 
er i forvejen indgået samarbejde med Ensted, men vi har 
en flok friske drenge der tager denne udfordring op, og 
starter for alvor i denne uge.  

Vi tilbyder igen i år en trøje i kontingentet, det er ved at 
være godt styr på det. 

trænerne vil også blive tilgodeset, med en ny jakke, så 
alle kan se hvem der kommer ud til kamp de forskellige 
steder. 

Der er indkøbt nye bolde m.m., så vi har hvad der skal 
bruges til alle spillere. 

Ellers gøres der et stort arbejde hele vejen rundt fra 
trænere, praktiske folk, skrive bords arbejde, dommere 
for at holde alle spillere, baner og diverse planer 
opdateret hele tiden. En kæmpe tak. 

Kirsten: 

Kort snak om tilskudsmodel fra Åbenrå Kommune.  

 

Bente:  

Hvad er holdningen til udlejning af telt til Panthers – 



enighed om at de gerne må leje teltet.  

 

20.30 Pause    

20.40 10) Generalforsamling  Tilføjelser vedtægter, dagsorden m.m. er gennemgået. 
Protokolfører og dirigent spørges. Anna afklarer med 
festudvalget at dem som er på valg ønsker genvalg. 
Karsten sørger for annoncering inden 1. juni.   

Alle 

20.50 11) Bambusa Morten viste prøver af sokkerne – ideen er god, vi vil 
tænke det ind hvis vi i fremtiden har et projekt vi kan 
indsamle penge til.  

Morten 

21.05 12) Hjemmeside Jens har fået adgang til hjemmesiden og beslutningen om 
ny hjemmeside er droppet igen. Vi sender fortsat referater 
mv. til Danka.  

Karsten / 
Jens 

21.15 12) Evt. Outdoor – Anders har lavet en rigtig fin model af en 
udendørs crossfit bane, og undersøgt muligheden for en 
placering i skoven, samt hvad der skal til mht 
ansøgninger. Enighed om at det skal der arbejdes videre 
med.  

 

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

8. Juni 2021 -  

Punkter til 
kommende møder: 

Lars og Bodil, hjemmeside, generalforsamling, crossfit 

 


