
 

Mødeindkaldelse  

Mandag d. 15. november 
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, Tine Holm, Elin 
Moldt, Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt, Anders Andersen, Jens 
Hamann, Leoni Kristiansen 
 

Læs venligst: 
 

 

Medbring venligst:  
 

 

 
Dagsorden: 
Tid Emne Referat Ansvarlig 

19.00 1) Godkendelse af 
dagsordenen  

Godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af 
referatet 

Gennemgået   

 4) Generel orientering DGI-pulje – modtaget tilskud 
 
OK kort – 61 kort tilknyttet foreningen   
- Evt. kort info på Facebook omkring OK 

 
Ildsjæl der er flere indstillinger - bliver udvalgt i 
næste uge.  

Karsten  

19.30 5) Årshjul  Alle 

19.45 6) Nyt fra udvalgene – 
herunder bestyrelsen 

Fodbold 
Efterårs sæsonen er afsluttet og 
vintertræningen er startet op. Pt. er vi ved at 
få styr på honorarbetalingen m.m. 
De hold der er i gang, nyder træningen 
udendørs. Senior herre har både indendørs 
træning i Felsted hallen og på kunst hver 
uge. 
Vi har holdt afsluttende sæson møde i 
fodboldudvalget, hvor der blev evalueret og 
tænkt nye tanker til foråret. Så det tages der 
så småt fat på i den kommende tid. 
Kommunen har afhentet kridt maskiner og 
robotter til vinter eftersyn, og vil muligvis 
indkalde til møde på et senere tidspunkt.  
I dag har de påbegyndt opsætning af mere 
trådhegn ud mod vejen, det bliver super 
godt. 
 
 

Alle 



Kajak 
Kajaksæsonen i klubregi er slut for i år. 
Medlemsmøde 28/10 på den Gyldne løve 
med 30 medlemmer til spisning og 
evaluering af sæsonen. Dejligt med 
opbakning. Containeren er kørt i vinterhi, og 
så har vi en del kajakker på trailer. Vi har 
planlagt svømmehalsaktiviteter i Tinglev ca. 
hver anden søndag i foråret. 
Vi har jo søgt Trykfonden om redningsveste 
og sikkerhedsudstyr for ca. 2 år siden og fået 
til førstehjælpskit og markeringslys, vi har 
også fået til redningsvestene, de er dog ikke 
kommet endnu. 
Vi har også fået til kajak intro fra DGI. Det 
gælder også for SUP. 
Vi har julearrangement ved Varnæsvig d. 28. 
nov. Kajaktur/gåtur og gløgg i bålhytten. Det 
er uheldigt at det falder sammen med 
arrangementet i skolen. Det lod sig ikke 
ændre, så vi må blive bedre til at planlægge 
næste år. 
 
Ønske om ny bro ved den gyldne løve. 
 
Hjemmeside  
Opdateret med sikkerhed 
 
 
Gymnastik 
Gymnastik er fortsat igang på alle hold.  
Det plejer at være “roligt” denne tid på 
sæsonen, hvor alle hold bare kører. I disse 
uger har Corona drillet lidt igen, og vi har 
haft en enkelt uge, hvor vi har valgt at aflyse 
træning for 2 hold: juniormix og springmix.  
 
De er 50-60 gymnaster på hvert hold, og 
kommer fra et stort opland/mange skoler.  
Med varsling om nye restriktioner i skolerne 
havde vi forventer en form for restriktion i 
idrætslivet også. Dette er dog udeblevet. Der 
må fortsat dyrkes idræt, som vi kender det. 
Vi overvejer dog stadig på ugebasis - ud fra 
sund fornuft. 
 
Om 2 uger er tumbling til konkurrence igen.  
Denne gang Power Series 2 i Odense.  
Vi forventer stærkt team fra VBIF og seje 
dommere fra egne rækker.  
 
Vi er ved at indhente priser på nye redskaber 
til hold på Varnæs skole. De trænger virkeligt 
til udskiftning.  
 
Ønske om nye redskaber – godkendt  



Trænerpleje diskuteres, evt. gave – der 
arbejdes videre hermed    
 
Badminton/volley:  
Er godt i gang  
 

20.00 7) Julearrangement  
Bordet rundt – hvor bl.a. ny coronastatus i 
Aabenraa kommune diskuteres.   
 
 

Alle 

20.20 8) Evt. LIF – jubilæum hilsen sendes  
 
Anders + Karsten deltager i møde 
vandsportscenter i Aabenraa  

Alle 

  
 
Praktiske forhold: 
 

 

Bilag: 
 

 
 

Næste møde: 
 

Bestyrelsesmøder 2022 

 Tirsdag d. 4. januar 
 Onsdag d. 9. februar 
 Onsdag d. 9. marts 
 Mandag d. 28. marts - generalforsamling 
 Tirsdag d. 26. april   
 Torsdag d. 19. maj  
 Onsdag d. 15. juni  

 
Punkter til 
kommende møder: 

 Landsstævne  
 

 


