
 

Indkaldelse  
 Tirsdag d. 13 April 2021 

kl. 19:00-21.00 
Sted: Online - Messenger 

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: Kirsten 

Mødetype: 
 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 
 

   

 

Deltagere:  
 
Afbud: 

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 uden bemærkninger.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelse  

 3) Gennemgang af referatet Godkendt.  

 4) Generel orientering Bodil og Lars Peter skulle have været med i dag, det 
afventer til vi kan mødes fysisk.  
Status OK – Anders har haft kontakt til OK, det er 
opstartet 1. marts, indtil 1. juni udbetales ekstra 30% 
som et særligt ”coronatilskud”.  
Bente har valgt ikke at genopstille ved næste 
generalforsamling – ny kandidat er i spil, så vi håber at 

være fuldt bemandet i bestyrelsen også efter 
generalforsamlingen.  

Karsten  

19.30 7) Årshjul  Alle 

19.35 8) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Kasserer:  
Regnskab 2020 er afsluttet og sendt til kommunen.  
Opgørelser over el-forbrug i klubhus og toiletbygning, 
sendes til Morten og Anders.  
 
Fondssøgning: 
Kajakafdelingen har søgt Trygfonden om 
sikkerhedsudstyr.  
 
Badminton og Volley: 
Der er sommerpause.  
 
Byfest: 
Her i april måned plejer vi i byfestudvalgt at have lynene 
travlt med festplanlægning og masser af møder, men i 
stedet er det bare så stille. 
Det eneste er at revyholdet er gået på udkig efter en ny 
revyvogn.  
 
Kajak: 
Der har været standerhejsning – træning er startet op i 
mandags. Torsdagshold startet i denne uge. Spændt på 
hvor mange medlemmer der kommer – stor tilgang af nye 
medlemmer på begynderhold. Anders tjekker op på at 

corona-restriktioner overholdes.  
Anders kontakter Jens vedr. samarbejde.   
 

Alle 



Gymnastik: 
Vi fik sluttet de yngste hold af udendørs lige før påske.  
De har virkeligt hygget sig, og holdets instruktører nåede 
endda at få kreeret eget logo til t-shirts til dem alle.  
Det udvises kreative evner på flere plan.  
De har haft udendørstræninger både i sol og vind, med og 
uden flyverdragter.  
Vi har fået flere positive tilbagemeldinger fra forældre, 
som takker for dette tiltag.  
Vi sender takken videre til de instruktører og hjælpere, 
som har sikret de gode udendørstræninger.  
 
Enkelte voksenhold fortsætter også nogle træninger i april 
udendørs.  
 
Elite-tumblerne fik mulighed for en udendørs træning i 
påsken. Det var koldt, men med en god opvarmning og 
redskaber på fodboldbanen på efterskolen, lykkes det at 
skabe en god træning. De har savnet hinanden, humøret 
var højt og til trods for lidt mangel på finpudsning, så blev 
der sprunget henover luftbanerne i et par timer.  Vi sætter 
stor pris på, at trænerne fangede en spontan mulighed.  
 
Morten, som er instruktør på både springmix og juniormix, 
har de seneste weekenden kørt 280 km for at sikre alle de 
130 gymnaster en t-shirt med påtrykt holdnavn.  Det har 
været et stort stykke logistikarbejde, og det har krævet 

kontakt til mange forældre for at sikre sig størrelser, 
adresser mm. Han blev godt modtaget, og har været en 
god ambassadør og vist flaget fra foreningens side for de 
2 hold, som også brat blev lukket ned før jul. Han har fået 
mange gange TAK for sin indsats.  
Vi skylder også Lene C. en stor tak for at sørge for 
bestilling af de mange t-shirts.  
 
Vi er blevet spurgt, om vi tror på en form for indendørs 
afslutning for springholdene. HVIS det skulle ske, så vil 
det komme i spil for tumblerne.  Vi kender endnu ikke 
retningslinjerne for indendørs idræt, som der er varslet 
åbnet.  Selvom en træning vil kunne lade sig gøre ift. 
retningslinjerne, så vil det være helt afgørende, hvad 
efterskolen kan og vil lægge rammer til. Derfor lover vi 
endnu ikke nogen noget.  
 
Vi er nu så småt ved at tænke tanker om sæson 21/22. 
Det er jo svært at gisne om, hvilke muligheder der åbner 
sig til efteråret, men vi går med opgaven, som alt er 
normalt. Men vigtigst af alt er, at vi har instruktører på 
banen. Vi er glade for at en del af den bestående klan 
holder fast, og en håndfuld nye er allerede i spil. 
 
Fodbold: 

Så startede sæsonen for alvor op på græs . Vi kan tilbyde 

hold til de mindste børnehave børn og  ellers hele vejen 
op med diverse børne årgange, senior, ” lidt ældre herre 
”og vores friske fodbold fitness hold . 

Vi har 13 forskellige hold, som alle igen er besat med 

gode trænere, ialt 26 har vi i gang. Vi er så heldige at der 
er kommet nye trænere og hjælpetrænere til .Det gør at 
der er god struktur og energi om hvert enkelt hold. Dog er 
vi meget udfordret på spillere mangel på U15 drenge, jeg 
skal have møde med dem imorgen- tirsdag 

Uden at gennemgå alle hold vil jeg lige kort fortælle om et 



par enkelte. 

FVB senior herre, er rigtig mange spillere, der bliver ved 
med at komme nye spillere til fra omlæggende klubber. 
For at det kan blive ved med at lykkes , kræver det stort 
overblik og god træning fra vores 2 trænere. Det er et 
fantastisk sammenhold blandt senior herrene, hvilket også 
er grunden til tilgang 

Vi har været lidt udfordret på at finde trænere til U9 
drenge igen i år, men det lykkes og det ser meget positivt 
ud. 

 De andre hold jeg ikke lige har nævnt her, træner også 
hver uge ( de fleste hold 2 gange), plus de tager ud og 
spiller kampe, stort set hver uge. Vi har i år tilmeldt 11 
hold i turnering, så det siger sig selv, der bliver pres på 
vores baner. Vores trænere gør en kæmpe indsats, som 
man skal have stor respekt for.  

Vi gentager de sidste par års succes med ved at hævet 
kontingentet med 150 kr her i foråret, for de penge får 
alle spillere en trøje med klublogo og navn på. 

Omkring vores baner, kan  igen nævnes.. Kommunen har 
klipper græsset, og robotterne er kommet til Bovrup, det 
gør banen noget bedre at bruge til kamp. Vores 2 flittige 
opkridter i Varnæs, sørger for banerne fremstår fine hver 
uge. I Bovrup er der kommet " nye" folk på opgaven. 

 Alle mål er gennemgået og net er udskiftet, af frivillige 
der hvert år har denne opgave 

Alle hold oplever også en meget stor forældre opbakning, 
det betyder meget både for klubben, trænere og spillere. 
Desværre er der stadigvæk mange Corona restriktioner vi 
skal arbejde under både på og udenfor banen. Bla må vi 
ikke have tilskuer hverken til træning eller kampe endnu, 
det er savnet, men det kommer igen. 

Outdoor: 

SUP: 
Vi har fået 6 SUP boards som står på min adresse. 
Vi skal have lavet noget opbevaring til dem i samarbejde 
med kajak. Derudover syntes jeg vi skal snakke om 
fremtidig samarbejde med Sundeved Efterskole ifbm med 
SUP, de ville muligvis kunne hjælpe/bidrage med 
arbejdskraft til at få lavet et godt opbevaringsagrigat. 
Vi har fået lavet div reklame materiale som ønskes på FB 
og hjemmeside. Dette skal gerne gøres NU da de starter i 
maj. 
 
Naturtræning 
Har haft møde med Hanne og Anette. Vi er blevet enige i 
at starte op i maj, hvor både løb og naturtræning kommer 
til at starte samtidig og at holdet bliver et hybrid hold 
hvor deltagerne selv kan vælge om de vil løbe en tur eller 
lave noget træning. 
Jeg har fået en beskrivende tekst om holdet, dette skal på 
hjemmeside samt vi skal lave noget reklame for 
naturtræning på Facebook. Dette skal også ske nu. 
 
Karsten tager en snak med Jens omkring 
kontingentstørrelse.  



 
Morten: 
Morten har rundsendt forslag til gaver. Der er taget en 
beslutning – Morten bestiller.  
Dør i klubhus er undervejs.  
Vi er blevet kontaktet af Bambusa vedr. mulighed for at 
tjene penge på at sælge sokker. Sættes på som punkt til 
næste møde.  
 

20.30 9) Passivt medlemskab Der er en del formalia, som skal være i orden såfremt vi 
vælger at åbne op for passivt medlemskab. Herunder 
vedtægtsændring. Punkt droppet. Ved næste byfest 
tænkes ind om vi kan opfordre til frivillige bidrag.  

Anna 

20.40 10) Generalforsamling  I henhold til gældende vedtægter er det ikke muligt at 
afholde virtuel generalforsamling. Besluttet at vi ved 
næste mulige generalforsamling foreslår denne 
vedtægtsændring.  

Alle 

21.00 12 ) Evt. Tine aftaler møde med Peter vedr. årlig samarbejdssnak.  Alle 

    

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Mandag d. 3. maj, tirsdag d. 8. juni, generalforsamling 16. juni, mandag 16. august, tirsdag d. 
14. september, torsdag d. 14. oktober, onsdag d. 17. november 
 

Punkter til 
kommende møder: 

Samarbejde med Sundeved, Bambusa, dato for generalforsamling  

 


