
 

Referat 

Tirsdag d. 14 september 

2021 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Klubhuset Varnæs 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af: Leoni 

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Elin Moldt, 

Karsten J. Schmidt, Anders Andersen, Jens Hamann, Leoni 

Kristiansen, Mette Møbjerg Nissen  

 

Afbud: Morten Lorenzen, Tine Holm  

 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

  

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarli

g: 

19.00 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden er godkendt  

 2) Åben for 

tilføjelser 

Pjece  

 3) Gennemgang af 

referatet 

   

 4) Generel 

orientering 

Discgolfbanen er blevet indviet 

Pulje genstart 7.500 kr. 

 

28. september kursus for foreninger omkring 

fastholdelse af medlemmer, Aabenraa fritidsråd. 

Hver enkelt tilmelder sig selv.  
Tilmelding senest 24/9 til John Hansen på: 

jhans@aabenraa.dk 

   

Karsten  

19.30 5) Årshjul Conventus oprydning af medlemmer hver 

afdeling rydder selv op.   

 

Høstfest salg af pølser – Bliver det til noget, så 

stilles der op.  

 

Alle 

19.40 6) Nyt fra 

udvalgene – 

herunder 

bestyrelsen 

Løb 

Bo er blevet fast instruktør  

Oprettet på hjemmeside 

 

 

SUP 

Der er blevet afholdt begynderkursus for nye 

SUP'er 

 

Alle 



Der har været Kom&Prøv - det var godt besøgt. 

Der har været "Danmark Padler" sammen med 

Kajak 

 

Ønske om lokal instruktør til næste år - hvis 

nogen kender nogen som kunne have interesse 

vil det hjælpe helt vildt.  

 

Udlejning af SUP board er en mulighed, hvis 

man selv har instruktør. 

 

Fodbold 

Der er positiv stemning på alle hold, hvor der 

trænes ivrigt.  

Vi er meget taknemlige for den store opbakning 

der er imellem forældrene. 

 

VBIF havde 7 hold med til ETU-cup i Rødekro i 

weekenden, det var et meget vellykket stævne 

med stor forældre opbakning og hygge. Der 

blev spillet mange kampe, nogle vundet, andre 

tabte, men fælles for vores hold/ trænere er de 

gode til at finde de positive ting frem og gøre 

det til en super oplevelse, uanset resultatet. I 

august mdr. blev der afholdt BNS cup, som 

også var en super dag. 

 

På søndag d 19.9 er der 45 VBIFér der har købt 

billet til en kamp mellem Brøndby og 

SønderjyskE. Sådan en tur er med til at styrke 

sammenholdet i klubben. 

 

Der arbejdes på enkelte hold kan vinter træne, 

det er lige ved at være på plads og vil snart 

blive meldt ud. 

 

Vores nye samarbejde mellem GB-BUI- VBIF er 

blevet en super succes, alle trænere er meget 

opmærksomme på at alle er med og føler og 

godt tilpas. Så det er heldigvis samme ånd som 

VBIF spillerne kender. 

 

Vores helt STORE og TUNGE udfordring i VBIF 

fodbold er dommer mangel. Det bruges der 

mange timer på hver uge, og på og skal løses til 

næste sæson. Skal vi til at betale for DBU 

dommere til alle kampe vil det betyde en stor 

udgift for klubben.  

Dommermangel: vi skal synliggøre hvad 

arbejdsopgaven går ud på, stor hjælp ved bare 

at dømme 4 kampe pr. sæson. Det gode 

arbejde fortsættes sæsonen ud. Og vi går alle i 

tænkeboksen til mulige kandidater og forslag til 

hvad der kan gøres næste år.  

  

 

 

Havkajak:  

Vi har haft meget aktivitet på vandet siden 



sidst. Det skyldes for en stor del nok det fine 

vejr vi har haft.  

 

Vi har fået penge fra Trykfonden til 

sikkerhedsudstyr og veste.  

 

Vi havde et arrangement med SUP Danmark 

padler onsdag d. 8/9 i det fineste vejr. 

Desværre var der ikke den store tilslutning. 4 til 

kajak og 2 til Sup. De ved ikke hvad de går glip 

af. 

 

Volley og Badminton 

Opstartes nye hold i badminton nu for 3-7 

klasse og et hold for unge/voksne. 

 

Volley starter op igen, træning om søndagen.   

De træner i hallen på Sundeved Efterskole 

 

Til rettelser i Conventus - hold tider -Jens 

tilretter.  

 

Byfest: 

Anna er med i byfestudvalg 

Byfestudvalget varetager festteltet, herunder 

udlejning, vedligehold mm.   

De vil holde et møde i starten af oktober 

Jørgen Kristiansen og Marlene Solberg-Nielsen 

er nye i udvalget og med til at løfte opgaven.  

 

Nyt fra Gymnastik: 

 

POWERTUMBLING 

Powertumbling er kommet godt i gang i uge 35. 

35 udtagne tumblere fordelt på alle 4 hold + 

der er et par håndfulde til efter-udtagelse disse 

dage.  

Nedgang i antallet fra sidste sæson på 61. 

Der er kun kommet få nye til 

 

Markedsføring af den gren til opvisning til 

foråret. 

 

Afholdte trænermøde i uge 34, og de 9 trænere 

er helt klar og meget motiveret. 

 

Første konkurrence er i oktober. 

 

Vi er som altid afhængig af forældre (eller andre 

interesserede), som uddannes til dommere.  

Det er en dyr post, såfremt vi ikke kan stille 

med et bestemt antal dommere til hver 

konkurrence.  

Vi mangler pt helst 3 dommere, for at stille 

fuldt hold, så vi ikke er begrænset af, hvor 

mange tumblere vi må tilmelde 

konkurrencerne.  

 

Der er dommeruddannelse på lørdag, hvor 3-4 



af vores faste dommere deltager. Vi har også 

tilmeldt 4 trænere. Mest af alt for at de kender 

reglementet. I nød kan de bruges som 

dommere under konkurrencen, men så mangler 

de på gulvet til opbakning og støtte af 

tumblerne, og det er en meget vigtig post. 

 

Lone og Mia, som fortsat udgør 

dommerudvalget, gør en kæmpe indsats for at 

rekruttere og uddanne dommere.  

 

Anne og Jannie, som udgør det nye 

tumblingudvalg, er kommet godt i gang.  

 

Vi har forældremøde på Sundeved efterskole 

onsdag den 15.9.21 

 

GYMNASTIK 

Instruktørmøde sidst i august. 

En stor blanding af nye og tidligere instruktører. 

 

Vi tilbyder igen en bred vifte af hold. 

Flexible instruktører og gode ideer fra flere 

fronter har medvirket til at få de fleste brikker 

lagt.  

 

Vi har 2 hold uden instruktører.  

I sidste time har 2 instruktører meldt sig til det 

ene - AS Øvede Piger. Det er helt fantastisk! 

Basistræning har vi ikke kunnet finde instruktør 

til i år.  

 

Første hold starter i dag, og så ruller det ellers 

stort i næste uge. De 2 mindste børnehold 

starter først i uge 43, når fodboldsæson er slut. 

 

God oplevelse med forhåndstilmelding til 

holdene i sidste sæson - grundet corona 

fastholdes. Giver indikation af antal gymnaster 

OG en god gevinst ikke at skulle rykke for 

kontingenter.  

 

20.30 Pause   

20.40 7) Budget 

materiale og 

kurser 

Alle afdelinger har meldt ind.  

 

Alle 

20.50 8) Jule 

arrangement 

Årets ildsjæl tekst til bladet, Leoni laver og 

sender til Bladet. Deadline i morgen.  

 

Julearrangement bliver afholdt på Varnæs skole 

28. november kl. 14.00 

Alle 

21.00 9)  Hjemmeside Hjemmeside 

Opdateret samtlige plugin samt opgraderet til 

nyeste WordPress 

Installeret google analytics 

Tilføjet vores Facebook side til forside - så vil 

nyheder skrevet på vores FB blive vist på 

hjemmeside til alle. 

Opdateret de forskellige udvalg 

Alle 



Oprettet SSL certifikat 

Vi havde et mindre nedbrud den ene formiddag 

da vores Avada licens (Design) ikke længere var 

gyldig. Jeg har købt en ny og nu kører alt igen.  

 

21.20 10) Fitnessbane Opfølgning 

Intet nyt endnu.  

Varnæs fællesskov holder møde på lørdag. Så 

får vi et svar.  

Anders 

21.30 10) Evt. Forespørgsel:  

Efterspørgsel på fitness – Karsten spørger Peter 

omkring muligheden.  

 

Leje af klubhus:  

Kontakt Anna, husk at skrive på kalenderen der 

hænger i klubhuset.  

 

Nøgle til klubhus:  

Mangler i en nøgle til klubhuset, kontakt 

Morten.   

 

Pjece  

Diskuteret – Elin spørger seniorholdet fodbold.  

 

Til rettelser i CVR-register:  

Leoni ser på det 

 

Forslag/ide til nissesti:  

Nissesti til jul i lighed med den Kelstrup 

naturskole har? Det går kort ud på at vi laver 

nogle nisser og placerer dem på en defineret 

sti. Opgaven er at finde dem og løse en opgave. 

Det giver så adgang til at åbne en skattekiste.  

 God ide, på mødet næste gang.  

 

T-shirt eller trøjer med lynlås til bestyrelse for 

at synliggøre foreningen, til blandt andet vores 

arrangementer, Morten finder ud af det.  

 

  

 

 

Praktiske 

forhold: 

 

Hjemmeside gennemgang: 18.00 Gym, 18.15 Fodbold, 18.30 

Kajak, 18.45 Volley ved. Jens.   

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

Bestyrelsesmøde 14 oktober, 17 november 

Punkter til 

kommende 

møder: 

 

• Området omkring sportsplads 

• Nissesti  

• Julearrangement  
 


