
 

Indkaldelse  
 Onsdag d. 24 Marts 2021 

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

VBIF 

 

Indkaldt af: 
 

Karsten J. Schmidt Referat af: 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  

Dagorden godkendt.   

 2) Åben for tilføjelser   

 3) Gennemgang af referatet Ingen  tilføjelser.  

 4) Generel orientering Discgolf-bane sat op på SE – bruges pt. af eleverne. Vi 
glæder os til en kamp, når det er muligt. Arrangement 
med indvielse af banen sættes i gang, når det er muligt. 
Restfinansiering bevilget at Aabenraa Fritidsråd. Elin 
sørger for at få taget billeder.  
Karsten forventer at få samlet alle årsberetninger i 
påsken. Dato for generalforsamling fastsættes efter 

påske.  
Næste corona-hjælpepulje skal ansøges senest d. 26. 
marts.  
Årsregnskab er revideret af Sønderjyllands 
Revisionskontor, efter krav fra kommunen. Sendes til 
digital underskrift hos bestyrelsen.  

Karsten  

19.30 7) Årshjul intet Alle 

19.35 8) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Byfestudvalg:  
I udvalget er forberedelserne til en Corona udgave af 
Varnæs Byfest kørt i stilling til lørdag d. 15.5. cykelløb, 
hoppeborge og voksenfest . Søndag d. 16.5 hoppeborge, 
traktorringridning og lottospil. Vi har aftalt at tage stilling 
til d. 1.4.21 om vi må aflyse. Som prognoserne til at 
mødes offentligt ser ud nu, er det op ad bakke.   
Måske vi finder på et alternativ til efteråret eller til 
julearrangementet?? 
 
Efter seneste umelding fra regeringen, er det besluttet 
officielt at aflyse byfesten. Mindre arrangementer tages op 
når der er mulighed for at mødes igen.  
 
Fodbold: 

Yes, så kom vi i gang på kunstgræs, først var max antallet 

25 per., men fra uge 12 er det hævnet til 50 per. Hvilket 
gør træningen og afviklingen af kampe MEGET lettere for 
alle. Dog må der forsat ikke være tilskuer, hverken til 
træning eller kamp. Opbakningen er stor på alle hold, så 

Alle 



det tegner godt til foråret. 

Forårs sæsonen på banen i Varnæs forventes at starte op 
ugen efter påske for de fleste hold. 12 forskellige hold er 
der på programmet i år, og vi kan igen i år tilbyde fodbold 
nede fra 3 års alderen og hele vejen op. Der bliver 
tryk  på vores bane forhold med alle de hold, men det 
plejer at løse sig. Og det kan vi kun fordi der er så mange 
frivillige der står klar til at hjælpe. Om det er trænere eller 
nogen af de efterhånden mange praktiske folk, er alle guld 
værd for VBIF. Vi kan igen i år byde velkommen til nye 
trænere, som vi vil samle til et lille udendørs møde, da der 
pt ikke er muligt at afholde større møder efter 
anbefalingerne fra DBU. Også her kan vi nævne rigtig 
meget om alle de restriktioner vi skal forholde os til når 
træning og kampe starter, men de ændres hele tiden pt, 
så der vil komme en udmelding lige inden opstart, så det 
er de gældende alle forholde sig til. 

Vi er ved at lægge sidste hånd på det tøj der skal tilbydes 
i kontingentet, og så snart det er på plads, åbnes der for 
tilmelding. 

Banerne i Bovrup og Varnæs er ved at blive gjort forårs 
klar af kommunen. der kommer nye net i de mål der 
trænger m.m. 

Foråret er også høj sæson for diverse DBU møder, i år er 
det jo selvfølgelig online, men vigtigheden er stadigvæk 
den samme. Nu glæder vi os bare til at forår sæsonen 
snart kan begynde. 

Gymnastik: 
Opvisninger og konkurrencer har i sagens  
 
Det er lykkes med at lave noget udendørs træning i 
februar og/eller marts for:  
 
minifræs, superfræs, Hold A og Heftige Herrer.  
 
Cross har kørt online træning og fortsætter udendørs i 
april.  
 
Powertumbling elite er også forsat med ugentlig online-
styrketræning. 
 
Det har skabt en god energi på sin måde, når vi har måtte 
undvære opvisninger og konkurrencer.  
 
Det nye spændende er nu, om den nye genåbningsplan 
gør det muligt for os at få tumbling lidt i gang i maj 
måned, så de kan få lov at afslutte deres sæson.  
 
Vi skal så småt begynde at se frem med stort håb for en 
sæson 21/22.  
 
Havkajak: 
Vi oplever lige nu en tilstrømning af nye medlemmer, som 
vi er usikker på om vi kan håndtere. 
En ting er at vi ikke har kajakker til så mange nye, men 
det må jo heller ikke gå ud over det sociale. 
Vi må ikke vokse for enhver pris. 

Vi arbejder pt. Med at formulere et værdigrundlag. 
Vi har haft møde med konsulenten. Det er affødt af de 
5000 kr. vi har modtaget fra DGI. 
Container køres til VV i løbet af påsken. Standerhejsning 8 



april.  
Anders orienterer om ”projekt Bryd Vandet”.  
 
Fonde: 
Der skal laves en pressemeddelelse ifb. tilskud fra DIF´s 
foreningspulje til SUP-boards.  
Deadline for ansøgning til kommunens ”søm og skruer 
pulje” var 1. marts – det nåede vi ikke. Næste frist er 
september.  
 
Badminton og volley:  
Intet nyt – ingen aktivitet pt.  
 
Klubhus: 
Dør til klubhus er bestilt, og sættes i hurtigst muligt.  
 
Løb / outdoor: 
Løb er i gang. Annette er klar til naturtræning, når det er 
muligt.  
 

20.30 9) Passivt medlemskab Ifb. overrækkelse af Årets Ildsjæl, kom der et forslag om 
mulighed for passivt medlemskab. Tine undersøger 
hvordan man gør i AAIG.  

Anna 

20.40 10) Outlet  Vi blevet kontaktet af en ”outlet-sælger”. Foreningen har 
mulighed for at tjene penge ved at stille med frivillige, 
samt lokaler. Ikke interessant for os.  

Morten 

20.50 11) Generalforsamling Planlægges ved næste møde.  Alle 

21.00 11) Evt. Ccoronapulje. Snak om drikkedunk i god kvalitet og evt. 
halsedisse. Elin finder priser.  
Øvrige gaver – til konfirmander m.v. – Morten tager 
forslag med til næste bestyrelsesmøde hvor vi mødes 
fysisk.  
Anders kommer med tilbagemeldig vedr. status på OK 
kort.  

Alle 

    

    

  
 

Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

13. April 2021.  

Punkter til 
kommende møder: 

Passivt medlemskab, generalforsamling, område omkring klubhus (Bodil og Lars 
Peter) 

 


