
 

Referat 

 Tirsdag d. 16 August 2021 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Klubhuset Varnæs 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af: Leoni  

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Tine Holm, Elin Moldt, Morten Lorenzen, 

Karsten J. Schmidt, Jens Hamann, Leoni Kristiansen 

 

Afbud: Anders Andersen, Kristen Billund  

 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig: 

19.00 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Godkendt  

 2) Åben for tilføjelser Frivilligfest (Aabenraa kommune)   

 3) Gennemgang af referatet Ok   

 4) Generel orientering Skiltning til sportsplads i midtbyen, samt ned ad 

grusvejen – der skrives til kommunen.  

 

Forældremøde på varnæsskole - kort info om foreningen – 

Fase 1: Anna, Jens, Leoni Fase 2: Karsten + Morten  

 

Landsstævne: det har været rigtig godt. Der har været 

bestilt 81 t-shirts.  

 

Lokal fælles kalender: større lokale arrangementer (åben 

hal, generalforsamling, julearrangement), vi kan selv 

lægge op.  

 

Tour de France: Super godt arrangement, hyggeligt.  

 

Karsten  

19.30 5) Årshjul Årets ildsjæl i Bladet, Leoni finder ud af deadline mm.  

 

Alle 

19.40 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Tumbling: Trænermøde afholdt den 9.8.  

9 trænere + det løse er klar til at styre sæson 22-23. 

Der er tænkt lidt andre tanker ifm. mere træning sammen 

på holdene, så der trænes på tværs af niveauer. Både for 

at dygtiggøre og inspirere hinanden tumblerne i mellem, 

men også så trænerne kan bruge og lære af forskellige 

kompetencer.  

 

Stort set samme trænerstab som ved sæsonslut.  

Steffen er rykket videre til Århus, så Mads bliver "chefen", 

selvom vi ikke længere kører med cheftræner-poster. Vi 

har fået en enkelt ny hjælper og 2 stærke kompetencer 

retur fra efterskole.  

 

Elite og Minielite starter uge 34 og Bobler samt Talent 

følger efter i uge 35.  

Alle 



Alle hold afholder udtagelser i uge 36.  

 

Vi venter på vores investering af ny top til fiberbanen.  

Takket være sponsorer på vores t-shirts har vi penge til 

denne udskiftning til 83.000 kr.  

Det er vi meget taknemmelige for.  

 

Gymnastik: Hold offentliggjort og tilmelding åbnet den 

15.8 

Vi ønsker igen forhåndstilmelding, men fortsat mulighed 

for at få kontingent retur inden 3.træning.  

 

Nyt rytmehold for 6. - 9. klasse har meldt sig på banen, 

og basistræning genopstår.  

De voksne rytmehold (Hold A og ASØP) melder pause i år. 

 

Ellers kører vi stort set med fast program og Yoga rykker 

fra Varnæs skole til salen på Sundeved for at skabe plads 

til alle.  

 

De fleste hold starter uge 38. Dog med et par afstikkere 

uge 43, så vi er på den anden side af fodboldsæsonen. Vi 

er i den gode situation af mange af vores gymnaster, 

instruktører og hjælpere også er aktive i 

fodboldafdelingen, så vi forsøger at få det til at passe 

bedst muligt. 

 

Vi afholder instruktørmøde den 27.8 for alle, og 

overnatning den 9.9 for de unge hjælpere.  

 

For begge afdelingers vedkommen har vi også fokus på 

tilmelding til både springsikker, modtagnings - og 

inspirationskurser. Vi håber at kunne få sendt mange 

afsted.  

 

Vi runder igen en samlet flok af + 50 af 

trænere/instruktører/hjælpere og plastermødre. 

 

SUP: Vi har fået taget godt hul på anden halvdel af 

sæsonen. Vi startede med 20.000 kr. fra hempel fonden til 

at starte op for ungdom og børne hold samt kom og prøv 

ifbm med dette. 

Det har været en stor succes! Kom og prøv var der 

omkring 45 børn og unge på vandet. Og et ungdoms-

/børnehold som næsten var fuldt. 

På onsdag starter sidste begynderhold op, dog kun med 4 

deltagere ud af 6 mulige.  

 

Vi har fået børneboards og ombygget traileren så den kan 

transportere alle vores boards. 

 

Løb: Forhørt hos løbere hvad der skal til at få mere fut i 

det. Ikke så mange ideer er kommet, og ikke så mange 

initiativtagere selvom det er påpeget, at meget kan lade 

sig gøre, bare nogen gør det! 

 

Sæsonen går mod enden, men det er med mange nye 

“learnings” til næste år. 

 

Fodbold: Der er holdt en velfortjent sommerferie, og alle 

hold er i gang igen.  

Vi holdt træner møde i sidste uge, hvor vi fik snakket lidt 

løst og fast om diverse ting der rør sig. Der var ikke den 

store dagsorden.  Nyt omkring holdene: Vi oplever til gang 



af nye spillere, her efter sommerferien, det er jo super 

dejligt. Det er både på børnene holdene, men også hos 

senior holdet. Alle er meget velkommen. De spillere der 

har haft samarbejde med Gråsten og Broager, er alle tage 

på efterskole, så pt har vi ingen spillere i dette 

samarbejde, vi håber der kommer nye. Susanne står klar 

til at hjælpe i gang. 

Fodbold afd. arbejder målrettet på at blive " børneklub", 

mere om det under mødet.  

Sidst kan nævnes der blev afholdt BNS Cup i weekenden, 

som altid en hyggelig dag.  

Midt i september venter der et stort stævne i Rødekro. 

Disse stævner styrker sammenholdet, holdene og 

forældrene i mellem, da man ofte har en fælles VBIF-base 

på tværs af holdene. Havkajak. 

Ellers er vi bare glade for at være startet op igen, og få en 

masse at se til. 

 

Ved ny sæson, måske bestilling af t-shirts gennem et link 

på hjemmeside, for at gøre det nemmere for alle parter.  

 

Morten: førstehjælpskasser til foreningen undersøges 

nærmere omkring mulighederne og priser.   

Ny skydedør i klubhus – undersøges nærmere.  

 

Volley/badminton: forberedelser til ny sæson er godt i 

gang.  

20.30 Pause   

20.40 Planlægning sæson - 

afdelinger 

Vi skal prøve at gøre hvad vi kan, for ikke at lægge vores 

hold (fodbold/gymnastik mm) på de samme tidspunkter.  

 

Det er et stort puslespil der skal gå op og der lægges 

meget planlægning i det. Det skal gå op med 

trænere/instruktører og mulighed for haltimer.  

 

21.00 Sommerfest i præstegården Der opsættes pavillon. Der sælges drikkevarer under 

arrangementet, og vi hjælper med at rydde op 

efterfølgende.  

 

21.15 Julearrangement Datoen er 4. december, Morten + Jens er tovholdere. 

 

Leoni tilretter selve indbydelsen, der skal i bladet.   

 

21.30 10) Evt. Kajak-arrangement for bestyrelsen – rykkes til næste år  

 

Frivillighedsfest i Aabenraa kommune. Dato: torsdag d. 

29. september 17-21, Arena Aabenraa. GRATIS.  

Tilmeldingsfrist d. 12. sep. – man tilmelder sig selv.  

 

Høstfest 8. oktober – vi griller pølser  

 

    

    

  

 

Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

12. september, 26. oktober OBS. NY DATO, 14. november 

Punkter til 

kommende møder: 

Julearrangement, dato for bestyrelses kajaktur næste år, Samlet tilmelding 

frivilligfest (for bestyrelsen) 

 


