
 

 

Mødereferat  
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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 Varnæsvig løb   

 3) Gennemgang af referatet Ok, underskrevet  

 4) Generel orientering Borgmestermøde ændret - ny dato 16. maj 

 

Forespørgsel på salg af lodsedler til Sønderborg 

ringridning til byfesten – ok om søndag til fodbold.  

 

Generalforsamling – god aften. Referatet lægges på 

hjemmeside.  

Karsten  

19.30 5) Årshjul  Alle 

19.40 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Fodbold: Nyt fra fodbold, her er der meget at se til for 

tiden. 

Alle hold er nu startet op. Trænere på plads til alle hold, 

men desværre og det er meget desværre, har vi fået en 

"opsigelse" pga. arbejde. Så u10 drenge står desværre 

uden træner fra 1. juni. Vi håber meget det igen lykkes at 

finde en, der vil lærer de søde drenge en masse fodbold. 

Der arbejdes flittigt på sagen. Det tegner til at blive en 

super god sæson med stor tilslutning på alle hold, hvor 

der er mange nye vi skal byde stor velkommen i VBIF 

Senior herrer har jo været i gang i lang tid, men vores 

børne hold starter turnering i sidste uge og denne uge. Vi 

havde for første gang, bestilt dommer til vores u13 piger 

i sidste uge, det var meget nemt og god oplevelse. 

Derimod har vi pt valgt selv at finde dommere til U10 og 

nedefter. Denne opgave har været utrolig tidskrævende i 

den sidste uge, så tænker der også her skal findes en 

anden løsning. Vi tager det videre i udvalget. 

Mange spillere har betalt kontingent på nuværende 

tidspunkt, hvilket er super godt da der igen i år er tøj 

Alle 



med til alle spillere i prisen. Tøjet skal meget snart 

bestilles. 

Den første store oplevelse her i opstarten, fik vores u10 

drenge og piger, da de løb ind som maskotter til en 

superliga kamp d. 18.4. Det havde som altid været en 

stor oplevelse, og 50 vbif èr deltog denne eftermiddag i 

Haderslev. 

Vi har fået nye kridtmaskiner i både Varnæs og Bovrup. 

Vores kridt folk har været på et lille kursus i brugen af 

dem. 

Indbydelsen til fodbold børne stævne ved byfesten er 

sendt ud, vi håber at se hold fra mange klubber, så det 

kan blive en hyggelig og sjov dag. Husk at sprede 

budskabet, til andre klubber I kender. 

Siden sidste møde er der også afholdt førstehjælpskursus. 

Hvor der var fokus på, uheld på banen, hvad gør man. Og 

vi gennem gik også hjertestarter og hjertemassage. Det 

var en meget god og lærerig aften 

Løb: Løber som vanligt, dog mangler der muligvis en ny 

træner/hjælpetræner da en er blevet skadet.  

Vi skal have lavet mere reklame for løb, dog er det på 

standby indtil der er en tovholder.  

 

SUP: Vi er i gang med at gøre klar til den nye sæson. 

Vi har fået lov at låne en kælder på den Gyldne løve - det 

er mega fedt! Der er 4 instruktører, deriblandt også en 

lokal.  

I og med vi har et lokale lidt fra vandet har vi købt nogle 

gåvogne til SUP Boards. De er ankommet og klar til brug. 

Ønsker fra instruktørerne (basale redskaber til 

træningen), samt lidt tøj til dem. Godkendt! 

 

Vi har lavet reklame for Kom&Prøv samt begynderhold og 

det er nået ret langt ud på Facebook.  

Desværre er der ingen forhånds tilmeldte endnu. Men vi 

håber at kunne få en del, ved at stå klar med tilmelding 

på en IPad til kom&prøv. 

 

Volley/Badminton: Så er vi igennem en sæson. Hvor 

der har været afslutning.  

 

Hjemmeside: WordPress servere koblet sammen med 

One.com's wp server hvilket har gjort hjemmesiden 

hurtigere.  

 

Gymnastik: GYMNASTIKOPVISNING blev afholdt midt i 

marts. Super hyggelig dag med fanen i front, masser af 

glade gymnaster og rigtigt mange besøgende.  

 

Der ligger et stort arbejde både for instruktører og 

gymnastikudvalg til denne dag.  

Heldigvis har mange rakt hånen ud til hjælp, så opstilling 

af stole, pasning af indgangen, p-vagt, oprydning og ikke 

mindst styr på hele madboden. Det skal lyde en kæmpe 

TAK, det er så stor en hjælp.  

 

Igen i år har vores lokale Ditte Groth Solholm beriges os 

med billeder fra dagen. Det sætter vi stor pris på.  

 



Inden vores egen opvisning har flere af vores hold: Hold 

A, ASØP, Heftige Herrer og Powertumbling været til 

opvisninger flere steder i det sønderjyske. Vi håber, det 

nu igen kan skaffe nye gymnaster til holdene. De har i 

hvert fald hver især gjort et godt indtryk derude.  

 

Vi fik sluttet godt af på alle hold, instruktørerne har fået 

VBIF sweatshirt og en lille hilsen med fra VBIF-gymnastik. 

På flere hold har gymnasterne samlet ind til en lille gave 

til instruktørerne. Det varmer rigtigt meget hver gang.  

 

Sæsonen er nu slut for de fleste. Dog genoptager Hold A 

og Heftige Herrer træningen, så de står skarpt til 

Landsstævne i Svendborg slut juli. 

 

Powertumbling træner fortsat de næste par uger med.  

Sidste konkurrence er 7. maj. De har netop være til Hold 

DM i weekenden, hvor vi igen kom hjem med pæne 

medaljer. Det er en noget anderledes konkurrence, hvor 

de samlet som små hold får point. Normalt til 

konkurrencer er der kun individuel placering.  

 

De håber, at kunne fortsætte med sommertumbling, så vi 

kan lave nogle åben træninger. 

 

Ellers er sæson 22/23 på tegnebrættet, hvor flere 

ændringer for holdsammensætning er på tegnebrættet.  

 

Det var en god oplevelse med VERDENSHOLDET i 

Aabenraa den 9. april 

Godt 30 var tilmeldt til pizza og salat på Sundeved 

Efterskole. 

+50 var med på tilskuerrækkerne. Det var virkelig en god 

oplevelse.  

Bestemt en gave, som er blevet taget godt i mod af flere 

aldersgruppe og ikke kun af gymnaster. 

 

Havkajak: Standerhejsning 7 april.  

Vi fik containeren på plads og ryddet op. Vasket container 

og givet toiletbygning algefjerner. 

Der var god tilslutning. 

Vi har en udfordring med at få broen i vandet. Vi er i 

dialog med kommunen, om de evt. kan hjælpe os. 

Jeg skal kontakte entreprenørafdelingen. 

Torsdag d. 21/ 4 første aften på vandet med 20 kajakker 

Mandagsholdet i går var vi 12 på vandet. 

Det er dejligt når vejret er med os.       

 

Klubhuset: Der er efterspørgsel på lærred og 

whiteboardtavle i klubhuset. Morten sætter det i gang.  

Der er ønske om nye brusere, der undersøges hvad der er 

muligt.  

20.30 Pause   

20.40 7) Tour de France og Aabenraa 

ringridning 

VBIF vil have et mødested til medlemmer i forbindelse 

med Tour de France. Elin søger DGI-puljen.  

 

Aabenraa ringridning – der skal bruges ca. 20 hjælpere til. 

Tenna står for at finde hjælpere, vi skal alle hjælpe til 

med at finde nogen.  

Alle 

20.50 8) Byfest Det kører efter planen, der er stadig meget planlægning i 

gang.  

Byfestteltet bliver sat op 7/5 kl. 9.00.  

Anna siger til hvis hun mangler hjælp.  

Anna 

21.10 9) Mobilepay Der er mulighed for tilkøb af mobilepay ved betaling af 

kontingent – skal vi have den mulighed i foreningen?  

Kirsten 



Det vil gøre betalingen nemmere for vores medlemmer. 

Enige i bestyrelse om at vi skal prøve det.  

21.20 10) Landsstævne tøj Der ligger opslag på Facebook og der er blevet spurgt på 

de forskellige hold.   

Alle 

21.30 11) Evt. Megatrends aflyst pga. sygdom – rykkes til efteråret  

 

Forslag med folder til hvad VBIF tilbyder, som kan sendes 

med byfest bladet rundt næste år. God ide, tages med på 

et møde igen senere på året, Leoni vil gerne se på et 

udkast hertil.    

 

Der er lavet nye flotte kort for VBIF. Der skal uddeles 

Konfirmationskort/gave 13.05 – Leoni.   

 

Varnæs Vig løb afholdt med god tilslutning, et rigtig godt 

arrangement.  

 

Fitness er en efterspørgsel – det er en mulighed ved 

kontakt til efterskolen.  

Alle 

  

 

Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

Torsdag d. 19. maj, onsdag d. 15. juni  

Punkter til 

kommende møder: 

Folder til uddeling (august), Tour de France, byfest, klubhuset  

 


