
 

Mødeindkaldelse  

 Onsdag d. 9. februar 2022 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Klubhuset Varnæs 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af:   

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Kirsten Billund,  Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Lene Clausen, 

Morten Lorenzen, Karsten J. Schmidt, Anders Andersen, Jens Hamann 

Afbud: Elin (Lene erstatter), Leoni 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

  

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden godkendt.  

 2) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser  

 3) Gennemgang af referatet Referat underskrevet, ingen hængepartier  

 4) Generel orientering Der er bestilt 50 billetter til opvisning Verdenshold.  Karsten  

19.30 5) Årshjul Generalforsamling – Karsten kontakter Marius for 

dirigentposten, Anders kontakter Merethe for 

referatposten. Alle opstillede bestyrelsesmedlemmer 

modtager genvalg.  

Elin booker lokale og forplejning på Sundeved Efterskole.   

Jens annoncerer dato for generalforsamling hurtigst 

muligt, selve annoncen lægges op senest 14 dage før 

generalforsamling.  

Alle skal aflevere årsberetning senest 1. marts til Karsten.  

Generalforsamlingen afholdes efter samme koncept som 

sidste år på Sundeved Efterskole.  

Alle 

19.40 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Kajak : Vi er i Tinglev svømmehal hver anden søndag til 
og med 20/3. Der er god tilslutning. Måske fordi det er 

gratis.       

Vi har navigation i klubhuset følgende torsdage 3/3, 10/3, 
17/3, 24/3, 31/3 
Hjertemassage/hjertestarter kursus på den gyldne løve 
10/2 med Poul Jensen 
Instruktør og udvalgspleje : Vi var samlet hos Helen og 
Ingolf 4/2 til hyggeligt samvær. 
Megatrends info med DGI Janne Bonde 24/2 var meget 
interessant (måske var det fordi forventningerne ikke var 

så høje)       

Vi har bestilt klubtøj til instruktører og udvalg. 

 
Fodbold: 
Vi er stadigvæk inde i en rolig periode, men der er hold 
der træner på kunstgræs hver uge, og senior herre starter 
op med 2 ugentlige træninger fra uge 8. Så det tegner 
godt til foråret. 
Fodbold udvalget holder møde i uge 8, hvor efter der vil 
blive indkaldt til opstarts møde for trænere, så vi kan få et 
overblik over foråret.  
Udvalget har forsøgt at kontakte nye dommer emner, 
hvilket har givet et positiv svar retur. Så vi må tænke nye 
tanker, så det ikke bliver for stor en opgave hver uge. 

Alle 



Kommunen har skrevet ud i sidste uge, og de vil leverer 
nye kridt maskiner og oplæring i dem når sæsonen starter 
pr 1.4.  
Så nu glæder vi os bare til græsset bliver grønt og bolden 
triller igen. 
 
Gymnastik: Opvisningssæson står for døren og vi 
GLÆDER OS. 
Vi har holdt tilmeldt i både Aabenraa, Sønderborg, 
Haderslev og Løgumkloster + vores egen den 20.3 
 
Nogle hold har været meget ramt at corona. Det kommer 
på nogle hold til udtryk i opvisningsprogrammet. Vi bakker 
fuldt op om alle niveauer, og i år gælder det blot om at 
komme på gulvet og mærke suset igen.  

Powertumbling valgte at melde afbud til Power Serie 3 i 
januar. Trænerne var ikke trygge ved at sende dem afsted 
grundet lidt færre træninger og var nervøse for 
skader.  De klør på til træning nu, og er klar til næste 
konkurrence om 1 mdr. 

Powertumbling er privilligeret af sponsorer hvert år. Det 
betyder, at vi nu har kunnet sætte ordre igang til indkøb 
af ny top til vores fiberbane til den nette sum af 83.000 
kr.  
Vi har bestilt langærmet bluser til instruktører og udvalg i 
år, så de står skart til forårets opvisninger. 
 

Morten: De sidste ”corona-gaver” er klar til udlevering.   
 
Byfest: Der er fuld gang i planlægningen, holdet er ved 
godt mod, selv om der har været en del udfordringer med 
diverse ansøgninger. Der mangler en erstatning for Anni 
til bodfordeling. Nyt børneudvalg er klar. Revyhold klar.  
 
Fondssøgning: ingen igangværende fondssøgning fra 
VBIF.  
 
SUP: der er opstartsmøde i næste uge. Fuld af optimisme. 
 
Volley og badminton: Der er lidt udfordringer med 
deltagere til træninger på grund af corona.  
 

20.30 Pause   

20.40 7) Møde kommune  Ny borgmester i Åbenrå har inviteret til ”møde med 

borgmesteren”, som et forsøg flere torsdage. Besluttet at 

vi laver et lille udvalg på 3 – 4 mand og tager derud. 

Karsten undersøger og indkalder.  

Karsten 

21.00 8) Regnskab Kirsten gennemgår regnskab for 2021. Taget beslutning 

om diverse hensættelser. Regnskab færdiggøres og 

revisorer indkaldes.  

Vi er i år ikke tvunget til ekstern revision – besluttet at 

spare de penge.  

Kirsten, Karsten og udvalgte fra byfest mødes til snak om 

regnskab/budget inden møde i marts.  

Kirsten 

21.10 9) Megatrends DGI Jens og Anders har deltaget i ”Megatrends” mødet. Et 

supergodt møde, med gode tips og info.  

Alle 

21.20 10) Landsstævne Morten har fundet pris på t-shirts, og medbragt 

eksempler. Bestilling skal laves senest 3 uger før. Til 

næste møde i marts, kommer hver afdeling med antal 

deltagere. Besluttet at VBIF sponsorer en t-shirts til de 

medlemmer som deltager.  

Alle 

21.30 11) Evt. Leoni samler eventuelle ting til ”Bladet”, så det kan 

sendes ind samlet.  

 

    

    

  

 



Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

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: 

Megatrends. Tøj til landsstævne. Regnskab incl. Byfest.  

 


