
 

Referat  

Mandag d. 14. november 

2022 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Klubhuset Varnæs 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af: Kirsten  

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Elin Moldt, Karsten 

J. Schmidt, Anders Andersen,  

 

Afbud: Tine Holm, Morten Lorenzen, Jens Hamann, Leoni Kristiansen 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

 

Dagsorden: 

Tid: Emne: Referat: Ansvarlig 

19.00 1) Byens rum Lotte og Malene er mødt op og orienterer om 

Støtteforeningen for Byens Rum, og om hvad der 

er af ønsker til indkøb af legeredskaber, for de 

penge der bliver tjent.   

 

 

19.15 2) Godkendelse af 

dagsordenen  

Dagsorden godkendt.   

 3) Åben for tilføjelser Ingen tilføjelser.  

 4) Gennemgang af referatet Referat fra sidst godkendt.  

 5) Generel orientering Orientering – Karsten har forsøgt at ansøge om et 

skilt, det kan ikke lade sig gøre at søge med NEM-

id for VBIF – det skal søges med privat NEM-id – 

det vil vi ikke.  

Åben hal er aflyst. 

 

Ansøgning om sponsorat fra Åbenrå Havn til 

afslutning for fodboldpiger blev afvist.  

 

Der er kommet flere indstillinger til Årets Ildsjæl – 

Karsten, Anna, Leoni og Kirsten mødes d. 

27.11.22. 

 

Karsten  

 6) Årshjul Årshjul – gennemgået Alle 

 7) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

Fodbold: Vintersæsonen er godt i gang. En del 

spillere har betalt kontingent, men der skal følges 

op i næste uge, så vi får alle med og der er styr 

på det. 

Pt. arbejder vi med at få en DBU træner ud, og 

give ny inspiration. Det vil komme til at foregå 

ved at samle så mange trænere som muligt, først 

oppe på kunstgræs banen og senere nede i 

klubhuset. Det er en del af " DBU børneklub", Lars 

Peter er tovholder. 

Kommende torsdag samler vi alle trænere til 

"  Tak for denne sæson hygge". Vi har ingen 

Alle 



dagsorden denne aften, kun tak og forhåbentlig " 

PÅ GENSYN" til foråret, for dem der ikke er i gang 

pt. Vi glæder os til en hyggelig aften. 

I aften sender vi 28 vbif/ FVB spillere op, for at se 

Sønderjyske spille kamp, det er en god opbakning 

sådan en kold november aften. 

 

Badminton og volley: I fuld gang, men er pt. 

ramt af lidt aflysninger af haltider på Sundeved. 

 

Kajak: Vi har haft et godt medlemsmøde med 

stor tilslutning.  

Vi har fået 4.000kr til vinterfastholdelse, så vi 

laver lidt alternative arrangementer for at holde 

sammen på flokken. 

Juleafslutning d. 3 dec. Ved Varnæs vig. 

 

20.00 Pause   

20.40 8) Byfest Byfest – overskud ca. 70.000 hertil kommer 

indtægt fra salg af lodsedler til Sønderborg 

ringridning (endeligt beløb kendes ikke) – disse 

penge øremærkes til parkeringsareal ved klubhus. 

 

 

20.50 9) Foreningsliv for alle Foreningsliv for alle – vi vil forsøge at lave et 

samarbejde med skolen og børnehaven, således 

at informationen fra DGI sendes videre, og at evt. 

indstillinger til ansøgninger skal komme derfra.  

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-

fokusomraader/fokusomraader/boerns-

bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-

borgere/foreningsliv-for-alle  

 

21.00 10) Julearrangement 

opfølgning 

Julearrangement – Morten og Jens har styr på det 

praktiske. Bestyrelsen deltager talstærkt. Vi 

mødes klokken 13.00.  

 

21.15 11) Parkering v. 

sportsplads 

Status omkring parkering ved sportsplads – 

Anders har søgt og fået kr. 50.000 i tilskud fra 

Fritidsrådets anlægspulje. Albanifonden og 

Sydbank er ligeledes søgt, her forventer vi svar 

inden nytår. Pris for investering ca. 200.00 (1 år 

gammel pris). Besluttet at vi gennemfører 

projektet, uanset om vi får tilskud fra de 

udestående ansøgninger. Anders laver model af 

bænk og formidler sammen med Elin kontakt til 

kommunen for godkendelse heraf. Karsten 

kontakter Lars Peter.  

 

 

21.30 12) Evt. Evt. – ingen bemærkninger.  

  

 

Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

Datoer næste år: 18.01.23, 20.02.23, 23.03.23 – GENERALFORSAMLING., 

27.03.23, 26.04.23, 15.05.23, 19.06.23 

 

Punkter til 

kommende møder: 
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