
 

 

Mødeindkaldelse  

 Onsdag d. 15. juni 2022 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Klubhuset Varnæs 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af:  Kirsten + (Leoni) 

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Afbud: 

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Tine Holm, Elin Moldt, Morten Lorenzen, 

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

 

Klavs Albertsen 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden godkendt   

 2) Åben for tilføjelser Drøftelse af deltagelse ved møder på Varnæs Skole tages 

op under evt. 

 

 3) Gennemgang af referatet Godkendt  

 4) Generel orientering Tilbagemelding vedr. skiltning og tilskud til kunststofbane 

fra Åbenrå Kommune: tilskud skal behandles i ”Kultur og 

Fritid”. Stadig udfordring med kontakt til kommunen vedr. 

skiltning. Karsten skriver til Jan Rieber. 

Borgerlaug har indkaldt til møde vedr. lokal fælleskalender 

– Elin og Anders deltager. 

Det har ikke været muligt at skaffe frivillige til hjælp ved 

Aabenraa Ringridning – vi har meldt fra.  

Karsten  

19.30 5) Årshjul  Alle 

19.40 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Fodbold:  Forårs sæsonen er ved at nå sin ende, der har 

været tryk på de sidste måneder, hvor alle trænere har 

ydet en kæmpe indsats. Og alle andre frivillige omkring 

fodbolden i VBIF har været i gang - Tak. 

I disse dage er Lars Peter ved, at udleverer årets klubtøj, 

som jo er en del af kontingentet. Det bliver et flot syn i 

lokalsamfundet med alle de flotte blå bluser.  

Der er spillet mange kampe her i foråret, hvor vi har 

betalt dommer til nogen af kampene. Det kan stadigvæk 

være svært med at finde dommere til de andre kampe. 

Men det lykkes hver gang, tak til jer der taget den tjans. 

Jeg har netop tilmeldt hold til BNS cup i august og ETU 

stævnet i Rødekro i september. De plejer at være to gode 

dage for VBIF.  

Turnerings holdene er også tilmeldt til efteråret. 

Meget snart er det sommerferie, det skal alle nyde, så de 

er klar til fodbolden igen i august.  

 

POWERTUMBLING: Sommertumbling slutter denne uge.  

Det har været gode træninger, hvor specielt nye Bobler 

har fået smag for, hvad tumbling er for en størrelse.  

 

Bestående tumblere har kunnet træne teknik og styrke 

inden der dømmes sommerferie.  

Kontingent fra sommersæson var reduceret lidt for de 

Alle 



bestående tumblere, da de havde lidt til gode efter 

coronasæsonen.  

 

Selvom sommersæson gik i gang, har vi haft et par 

håndfylde tumblere til både DM og forbundsmesterskab. 

De klarer sig flot! 

 

Vi har fortsat god opbakning fra vores dommerteam, som 

er flot repræsenteret hver gang.  

Vi har sagt det før, men de er fortsat bare en kæmpe 

gevinst. De 2 i vores dommerudvalg gør et stort arbejde 

med den koordinering. 

 

Vi har afholdt møde vedr. næste sæson med trænere og 

udvalg.  

Størstedelen af trænerstaben fortsætter. Vi skal dog gerne 

have øget trænerstaben fra 5 til min 8.  

Vi er i kontakt med nogle stykker.  

 

Det nye tumblingudvalg har nu gennemlevet en hel 

sæson, og har lært meget.  

Nu er årshjulet mere kendt, og de er lavet egne metoder 

at klare tingene på.  

 

GYMNASTIK: 2 hold har startet træning til landsstævne: 

Hold A og Heftige Herrer.  

Vi glæder os til at se dem i Svendborg (iført t-shirts fra 

VBIF). 

 

Mettes sommer-yogahold er velbesøgt og nye medlemmer 

kommet til.  

De lukker også ned for træning til sommerferien.  

 

Ellers er der jo sommerferie på alle andre hold.  

 

Vi har haft udvalgsmøde også på denne front, og er i fuld 

gang med dialog med bestående instruktører og nye 

emner til de poster. 

 

Mon ikke det lykkes, at skabe et team på rundt rengnet 

50 instruktører og trænere igen. 

 

Kajak: Begynderkursus 21-22 maj ved Varnæsvig og 

Naldtang pga. vejret 

14 deltagere. Ikke alle bestod, men stemningen var 

god.  Der vil efterfølgende være opfølgende træning, så vi 

får sikkerheden på plads. 

Pinsetur til Søhøjlandet (Holmens Camping)15 deltagere. 

Fint vejr og god stemning. 

9/6 almindelig torsdag aften. 25 kajakroere på vandet. 

Det er imponerende. 

11/6 Blå flag hejses ved Varnæsvig. Fik en god snak med 

Erik Uldal om forholdene og udfordringerne ved Varnæsvig 

18/6 Klubtur på Odense Å 

 

Hjemmesiden: Hjemmesiden er grundlæggende blevet 

opdateret hele vejen rundt på de forskellige udvalgs 

sider.  

Kajak er bygget helt op igen fra bunden.  

Der er taget nye billeder af bestyrelsen til hjemmesiden.  

 

 

SUP: Vi har haft lidt udfordringer i SUP med meget få 

tilmeldinger.  

 

SUP instruktørerne har valgt at de hellere vil have boards 



ved Mogens og Bente, og de har været så flinke og give 

os lov til det. Boards og udstyr er flyttet.  

 

Kom&Prøv i familie udgave sker 10/7.  

Vi laver nye begynderhold til senere på sæson. 

Instruktørerne er i gang med at finde datoer.  

 

Morten: Der er styr på t-shirts til Landsstævne. I alt er 

der bestilt 81 stk.  

 

Byfest: Veloverstået – stort set alt gik godt og som 

planlagt. Udvalget havde internt evalueringsmøde d. 14. 

juni – alle godt tilfredse. God hjælp til nedtagning af telt 

m.v. Ny mand fundet til udvalg til næste år, samtidig har 

Torkild valgt at blive i udvalget. Stor ros fra bestyrelsen til 

byfestudvalget. 

 

Kirsten: Reguleringsregning fra Aabenraa Kommune 

vedr. lokaletilskud for 2021 er modtaget – ca. 83.500.  

 

20.30 Pause   

20.45 7) Tour de France  Der er indgået kr. 5.000 på kontoen til brug for event ifb. 

Tour de France. Der er indkøbt 50 gule paraplyer. De 

resterende penge bruges til øvrig udsmykning. ”Udvalget” 

består af Karsten, Elin, Morten og Ove. Elin har lavet 

opslag på Facebook. Vi håber på mange fremmødte på 

Møllevej.  

Alle 

21.00 8) Klubhuset/parkering Der er kommet afslag fra DGI på ansøgning om 

parkeringsplads. Anders og Anna undersøger muligheden 

for puljer i kommunen og BHJ fonden.  

Alle 

21.10 9) SUP Der er lidt udfordringer – Karsten og Jens har haft møde 

med instruktørerne. Jens sætter gang i at få lavet reklame 

for prøvetræning 10. juli.  

Alle 

21.20 10) Evt.  Deltagelse i møder på Varnæs Skole – Elin foreslår at VBIF 

deltager ved årligt møde for 0.-3. klasse, og præsenterer 

foreningen. Karsten drøfter med Malene.  

Morten undersøger priser på førstehjælpskasse til brug 

ved Varnæs Vig og fodbold.  

Julearrangement afholdes 4. december på Varnæs Skole. 

Morten booker skolen.  

Alle 

    

  

 

Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

Nye mødedatoer: 16. august, 12. september, 13. oktober, 14. november 

Punkter til 

kommende møder: 

Kajak-arrangement for bestyrelsen,  Sommerfest i præstegården, Julearrangement 

planlægges 

 


