
 

Referat 

Onsdag d. 26. oktober 2021 

kl. 19:00-21.30 

Sted: Klubhuset Varnæs 

VBIF 

 

Indkaldt af: 

 

Karsten J. Schmidt Referat af: Leoni  

Mødetype: 

 

Bestyrelsesmøde Observatører:  

Ordstyrer: 

 

   

 

Deltagere:  

 

 

Kirsten Billund, Anna L. Pedersen, Klavs Albertsen, Morten Lorenzen, 

Karsten J. Schmidt, Anders Andersen, Jens Hamann, Mette Møbjerg 

Nissen(gymnastik), Dorthe Lund (fodbold), Leoni Kristiansen 

 

Afbud: Tine Holm, Elin Moldt 

 

Læs venligst: 

 

 

Medbring venligst:  

 

 

 

Dagsorden: 

Tid Emne Referat Ansvarlig 

19.00 1) Godkendelse af 

dagsordenen  

Godkendt   

 2) Åben for tilføjelser Byfest regnskab 

Gennemgang af procedure børneattest 

 

 3) Gennemgang af referatet Referatet er gennemgået  

 4) Generel orientering Vejvisningsskiltet arbejdes der videre med  

 

Årets ildsjæl, der er allerede kommet nogen forslag, 

der sættes opslag rundt ved 

børnehaven/købmanden (Leoni sætter op begge 

steder)  

 

Høstfest: solgt pølser til arrangementet. 

Karsten  

19.30 5) Årshjul Planlægning af julearrangement, se særskilt punkt 

8.  

 

Åben VBIF, se under punkt. 6) Gymnastik 

Alle 

19.40 6) Nyt fra udvalgene – 

herunder bestyrelsen 

FODBOLD: Der er spillet rigtig mange kampe her i 

efteråret, men nu er sæsonen slut for børnene 

holdene, alle hold afholdt afslutninger, og fået 

takket trænere for super træning og udvikling 

gennem sæsonen. 

FVB mangler forsat et par gange kampe. Vores 

serie 5 hold spillede sig i weekenden, op i serie 4 

fra næste år, super flot.  

Vintersæsonen starter op i uge 44, hvor der i år er 

5 hold der vil træne på kunstgræs banen og de 

yngste har fået haltid, så der kan trænes 

indendørs.  

Alle 



Ellers arbejder vi med tiltag omkring " 

børneklubben", ligeledes er der altid forskellige 

møder her i efteråret vi deltager i.  

Vi kan på alle måder se tilbage på en super god 

fodbold sæson. 

 

SUP: Boards er blevet kørt til opbevaring ved 

Michael i Bovrup. Opstartsmøde holdes i januar. 

Børne SUP skal vi have op at køre næste år igen.  

 

Løb: Vi oplever tilslutning af nye løbere.  

Der bliver oprettet nyt kontingent til næste sæson, 

næste gang med tøj. 

Bo har fundet hvilken t-shirt i sport24. 

 

Gymnastik:  

 

ÅBEN HAL 

Vi har afholdt åben hal. Der var ikke rekordbesøg, 

men fornuftigt besøgt af omkring 25 glade unge 

mennesker.  

 

God opbakning fra både instruktører/trænere og 

forældrehjælpere, som sikrede en god stemning og 

havde styr på servering af frugt og saft.  

 

Der er nogle hyggelige timer, hvor vi startede 

samlet i hallen med enten Nerf Gun-krig eller 

badminton.  

Efter lille halv time blev springcenter også åbnet, og 

så flokkes de fleste hurtigt der.  

 

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at vi skal 

huske at annoncere, at det er arrangement for alle 

- også for ikke-medlemmer af VBIF. 

 

Åben hal er pt. for de 10-16-årige. Vi pusler med 

ide om, at kunne tilbyde noget for de lidt yngre 

også.  

Enten samme aften eller på anden vis, så de også 

kan få lov at boltre sig på efterskolen. 

 

Vi har fået ny mulighed for åben hal den 18.11.  

 

Det er besluttet at arrangementet afholdes, det er 

dog under forudsætning af, at der kan findes nok 

hjælpere.  

 

POWERTUMBLING 

 

44 tilmeldte. Selvom de mindste ikke fylder så 

meget i år, så er det de store, som løfter antal lidt 

højere end sidste år.  Mest grundet det nye tiltag 

med "tekniknørd". 

Det skrev vi om i sidste referat. 

 



Første konkurrence veloverstået for et par uger 

siden hvor 24 deltog og 5 medaljer med hjem. Det 

er vi ret stolte af.  

Forældre, trænere og dommere melder om en rigtig 

god konkurrence på Flemming Efterskole 

Der er altid styr på det. 

 

Vi har haft et par dommere til brush-up kursus. Det 

gælder om fortsat at have licens.  

Flere trænere er også uddannet dommere sidste år.  

Flere klubber har haft svært ved at stille med 

dommere nok. de seneste år. Vores dommerudvalg 

har gjort - og gør fortsat - en stor indsats for at 

holde fast og motivere dommer-kandidater. Derfor 

har vi de seneste år været en god dommerstab i 

VBIF. I år er det sværere. Enkelte dommere er 

stoppet (grundet børns pause/stop i VBIF). Det er 

denne sæson ikke lykkes med nye uddannede.  

Vi kan blive reddet af, at vi ikke har så mange 

tumblere som for et par år siden. Det betyder 

nemlig. at det ikke kræver det samme antal 

dommere fra VBIF til hver konkurrence. Det er dyrt 

for foreningen at skulle købe sig til dommere fra 

andre foreninger/Gymdanmark. Alligevel er 

ønskescenariet at supplere staben, så der er "råd 

til", at hver dommer ikke skal deltage i alle 

konkurrencer.  

 

De nuværende dommere er glade for deres 

dommergerning, og ser det som en hyggelig 

opgave.  

Ja. man skal være forberedt. Dommerkurset er en 

del af uddannelsen, og man behøver ikke være 

tumbler eller have det store kendskab til tumbling 

for at blive dommer. Den bedste uddannelses fås 

ved at se tumblerne i aktion til træning, se/dømme 

efter videoer og ellers bruge dommerudvalget til 

sparring. 

De starter altså i det lave niveau :-)  

 

Dommerudvalget er stadig synlige ift. rekruttering, 

og som forening har vi valgt nu at tilbyde 

kørselstilskud til dommerne, så det på den måde er 

mere attraktivt at hjælpe til. Det giver fortsat et 

bedre billede for os. Ikke kun samlet på 

omkostningssiden men bestemt også for vores 

sammenhold og synlighed som forening, når vi 

repræsenteres med egne dommere ude i det 

danske tumblingland. Derfor er dette tiltag 

nødvendigt. 

Lige nu har vi en økonomi, som kan bære dette. 

Men i sagens natur kender vi ikke de kommende 

år.  

 

Sponsor t-shirts har været en god indtægtskilde til 

tumblernes konto. 



Tumblere får en t-shirt med i kontingentet og 

familier kan også tilkøbe en og støtte ad den vej.   

Flere faste sponsorer er på banen igen - og et par 

nye er kommet til.  

Vi har ikke fået hele pladen fuld denne sæson, men 

vi er meget ydmyge og taknemmelige for de 

sponsorater, vi har modtaget og som virkelig gør en 

forskel! 

Sponsorpuljen har nu kunnet gøre et tiltrængt 

indkøb til virkelighed. En stor del af midlerne til køb 

af ny top til fiberbanen til ca. 80.000 kr. er 

finansieret via sponsoraterne. Den er bestilt i 

foråret 22. Men pt desværre ukendt 

leveringshorisont, da den er strandet i Rusland. 

 

Steen Christesen har i flere år sikret os 

sponsorindtægterne og har fra i år overdraget 

depechen til tumblingudvalget.  Det er et det store 

stykke arbejde for at få det til at lykkes. Kæmpe 

tak til Steen og godt arbejde.  

 

Sæsonen er altså for alvor i gang her, og nu 

konkurrence venter i november måned.  

Trænerne er topforberedte, planerne er igang og 

ikke mindst hjemmetræning er sat i skemaer. 

 

PSSST... og så er de ved at få lavet nyt logo... vi 

venter i spænding.  

 

GYMNASTIK 

270 tilmeldte. Samlet set er få nogle håndfulde 

flere end sidste sæson.  

.. og der mangler fortsat enkelte tilmeldinger. 

 

Forhåndstilmelding er ellers blevet en rigtig god 

løsning, og der er et fåtal som kasserer Kirsten har 

skullet tilbageføre til de, som alligevel ikke ville gå 

på holdet.  

 

Det virker til, at vi undgår de store rykkere for 

kontingent igen i år.  

Kæmpe lettelse. 

 

Vi er bare rigtigt godt i gang,  

Generelt er der god opbakning til alle hold.  

 

- Heftige Herrer topper med nu 50 tilmeldte. Vi har 

købt rigeligt med isposer! 

 

- Yoga er steget til himlen med 31 smidige 

deltagere. Det viste sig, at være det rigtige valg at 

skifte fra Varnæs Skole til salen på Sundeved. Så er 

der plads til alle. 

 

- Basis træning er genoptaget med træning blot 

hver 2. uge, men det samler fortsat +15 deltagere 

af begge køn. 



 

- Springholdene kører på skinner med hhv. 55 på 

springmix og 49 på juniormix. 

 

- CrossGym samler igen omkring 20 deltager, og en 

god håndfuld nye voksne er kommet op af sofaen.  

 

- Juniormix har for første gang set sig slået af 

Rytmeholdet, da et par håndfulde piger har tilvalgt 

rytmedelen i år. Fantastisk at et nyt tiltag bare 

bakkes op af 18 teenagere - både lokale og fra 

området. 

 

Så selvom vi ikke har kunnet tilbyde rytmehold til + 

16 år/+25 år så lykkes vi bestemt på andre fronter. 

 

De mindstes hold: forældre/barn, mor/datter, 

minifræs og superfræs starter alle op denne uge. 

Fodboldsæson er som sådan slut, og det betyder, at 

de mindste har mulighed for at gå til gymnastik 

henover vinteren. Vi er i den heldige situation i 

VBIF, at flere instruktører/hjælpeinstruktører både 

er på listen til fodbold og gymnastik.  

 

Vi er bare glade for, at det igen summer af liv i 

haller og sale. OG vores dejlige flok af instruktører 

og hjælpere er kommet i gang med helt rette VBIF-

ånd. 

 

Kajak: Vi har medlemsmøde på torsdag på den 

gyldne løve. 37 tilmeldt til spisning       

Kajakaktivitet i klubregi stopper for i år og 

containeren køres i vinterhi. 

Kajak afholder deres julearrangement ved Varnæs 

vig. 3 dec. 

 

Badminton/volley: Badminton er startet op, med 

god tilslutning til voksenholdet, de spiller om 

mandagen fra 18.00-19.00 på Sundeved efterskole.  

 

Der er et ønske om lidt flere børn på holdet om 

fredagen, som er for børn fra 3. – 7. kl. Der trænes 

i hallen på Sundeved efterskole fra 16.30-17.30.  

 

Volley er om søndagen, for voksne og unge - 

vi spiller søndage fra kl. 9.30 – 11.00. 

Hjemmesiden opdateres løbende. En god ide, at 

flere skal have muligheden for, at administrere 

siden.  

 

Klubhuset: bliver lukket ned for vinteren i forhold 

til strøm og rengøring. 

20.30 Pause  

 

 

20.40 7) ”Knæk cancer” Udsættes til næste år.   



21.00 8) Julearrangement Julearrangement er arrangeret af støtteforeningen 

for byens rum, Varnæs-Bovrup frivillige brandværn, 

Varnæs-Bovrup landsbylaug og VBIF.  

Overskuddet heraf går til Byens rum.  

Arrangementet er 4. december fra kl. 15.00 – 

17.30. Tovholdere fra VBIF er Morten og Jens.  

VBIF hjælper med opsætningen af borde mm. fra 

kl. 13.00.  

Leoni sender udkast af invitationen til Jens.  

Leoni står for gave til årets ildsjæl.  

 

21.15 9) Bådhus Opstilling af bådhuse ved Varnæs Vig er afvist af 

Varnæs fællesskov. Vi må gerne opstille flere 

containere. Der er afsendt ansøgning til skov og 

naturstyrelsen, hvor der desværre er lang 

behandlingstid. 

 

21.30 10) Evt. Børneattest procedure er gennemgået.  

 

Byfest: regnskabet er endeligt. Hvor der er et 

overskud på ca. 70.000 kr.  

 

    

    

  

 

Praktiske forhold: 

 

 

Bilag: 

 

 

 

Næste møde: 

 

14. november 

Punkter til 

kommende møder: 

Øremærkning af midler fra byfest, info/samarbejde med byens rum 

(punktet først på mødet), opfølgning på julearrangement, parkering ved 

sportsplads, nye datoer.  

 


