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EKIF Bestyrelsesmøde nr. 14 

d. 10/5 2017 

 

REFERAT 

Deltagere: Casper, Tommy (fodbold), Ann´, Majbrit og Susan 

(håndbold), Teddy (badminton), Ib. F.N.,   

Vi starter mødet med et oplæg omkring E sport ved Dan fra DGI. 

Det lyder som et meget spændende og aktuelt tiltag. Dan sender yderligere materiale om 

emnet til Casper. Punktet skal sættes på til næste bestyrelsesmøde. 

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 13.3.17. godkendes med følgende rettelse til punkt 

6: hvor der skal stå, at EKIFs annonceindtægt for Daniel Staugaards annoncering i 

EKIF bladet bliver i alt 1500,00 kr.  

 

2. Opfølgning på punkter fra foregående møde 

2.1     Jobbeskrivelser.   

Der mangler beskrivelse fra: badminton formanden – Teddy, 

hovedbestyrelsesformanden – Casper og sekretæren – Ann´ 

De elektroniske jobbeskrivelser opbevares hos hovedbestyrelsesformanden 

og sekretæren, og kan bl.a. bruges, hvis der skal skiftes ud på posterne.  

Majbrit og Tommy sender deres jobbeskrivelser pr mail til Ann´, som sender 

dem videre til Casper. 

2.2      Fællesfest. 

Hovedbestyrelsen skal stille med en og hver af afdelingerne skal stille med 2 

personer til et festudvalg. 

Hovedbestyrelsen: Susan 

Håndbold: Søren Hilmer og Emilia Lindberg 

Fodbold: mangler – Casper følger op på næste møde 

Badminton: mangler – Teddy følger op på næste møde. 

Vi stiler mod at afvikle festen i AUGUST måned i år. 

2.3      50 års jubilæum for indvielse af Egernsund broen.  

Vil Egernsund Brandværn, Egernsund Borgerforening og EKIF samarbejde 

om et arrangement i forbindelse med jubilæet? 
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Ib har taget punktet op i borgerforeningen, og der er en positiv indstilling til at 

deltage i et arrangement. Der er møde igen i Borgerforeningen d. 30. maj. Ib 

melder tilbage efter mødet. 

2.4      Mål for afdelingerne i EKIF. 

Mål for EKIF og dermed også for håndbold afdelingen er, at vi gerne vil have 

flere medlemmer. 

Håndbold: et mål er at både herre- og dameholdet rykker op.  

For at opnå dette ønsker bestyrelsen, at deres trænere (herre og dame 

træner) kommer på kursus, får ny viden, inspiration. Bestyrelsen vil have 

mere fokus på at tilbyde og motivere deres trænere til at deltage i kurser. 

Afdelingen har en turnerings ansvarlig, som har viden om aktuelle kurser. 

Bestyrelsen skal generelt blive bedre til at bakke deres trænere op. 

Et andet mål, er at afdelingen gerne vil have et tumlingehold. Tumlingehold 

er for børn fra 0 til 4 år, som deltager sammen med forældrene. Der mangler 

indtil videre en eller flere personer, som kan være instruktør/er, ansvarlige for 

et sådant hold. Susan efterlyser forældre eller andre interesserede, der kan 

stå for et tumlingehold. 

Folder til børnehold og ældre et punkt fra: Indkomne forslag tages op her. 

Majbrit kunne godt tænke sig, at vi fik et hold for ældre f.eks. et 

stolegymnastik hold e. lign. Dette hold kunne evt. afvikles samtidig med en 

børneaktivitet. 

Susan foreslår, at vi holder et Åbent Hus arrangement i hallen, hvor vi 

inviterer alle interesserede til at komme og se og høre, hvad EKIF kan 

tilbyde. Det er her punktet folder til børn og ældre kommer ind i billedet, idet 

et Åbent Hus arrangementet skal annonceres i EKIF bladet og i en 

husstands omdelt flyer, folder. 

Vi synes alle, det er en god ide, og der aftales en mødedato specifikt til 

planlægning af dette arrangement. 

Arrangementet skal afvikles i hallen lørdag d. 19. august 2017. 

Planlægningsmødet er onsdag d. 7. juni kl. 19.00 i DGS lokalet. 

Badminton: Vil gerne arbejde med deres ungdomsafdeling. De vil muligvis 

gerne meldes ind i DGI Sønderjylland igen, så ungdomsspillerne har 

mulighed for at komme til stævner.  

Fodbold: Afdelingen har ikke drøftet deres mål, og punktet sættes på 

dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

2.5      Kulturprojekt.  

Majbrit har deltaget i 1. møde i en kommunal gruppe, der arbejder med at lave en kunststi 

(rute). l den forbindelse vil de se på tunnelen ved Brovej i Egernsund, tunnelen ved 

Kongevej i Graasten og Egernsund Broen. Gruppen har også drøftet muligheden for at 

inddrage det gamle hejseværk fra den tidligere færge i Egernsund. 
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Majbrit har ikke modtaget referat fra mødet, hvilket hun vil efterlyse. Næste 

møde, som igen holdes i dagtimerne afvikles d. 23. maj. Majbrit deltager. 

2.6       TV i hallen til lotto mm.   

Majbrit har indhentet tilbud på TV med gitter til ophængning i hallen. Et TV 

på endevæggen når man kommer ind i hallen og et TV ved tidtager bordet. 

Det koster ca. 10 000,00 kr. for 2 stk. 40 tommers TV med montering. 

Susan foreslår, at det ene TV hænges op i hallens entré, hvor det kan 

bruges til at reklamere for arrangementer i hallen og arrangementer o.a. 

generelt i Egernsund. 

Hvordan financierer vi indkøb af de 2 TV? Ib foreslår, at EKIF 

hovedbestyrelsen, håndbold afdelingen og lottospil hver betaler 1/3 af 

beløbet. 

Majbrit vil undersøge til næste møde, om den projektor, der bruges 

nuværende ved lottospil, kan bruges sammen med et TV, idet vi så kun skal 

investere i et TV.  

2.7      Brandværn, Borgerforening og Stjerneforening i EKIF bladet. 

Brandværnet og Pensionist foreningen vil ikke annoncere i EKIF bladet. 

Stjerneforeningen får lov til at få annoncer og artikler i EKIF bladet, hvis der 

er plads, men de betaler ikke for det. 

Majbrit foreslår, at Hobbyforeningen får lov til forud for deres hobbyudstilling 

at annoncere i EKIF bladet, og udelukkende betale for den specifikke 

annonce.  

Vi drøfter kort muligheden for at forskellige interessenter får mulighed for ad 

hoc annoncering. Annoncereglerne for EKIF bladet bør revideres, og dette 

sættes på som et punkt til næste bestyrelsesmøde. 

Til info vedhæftes de nuværende annoncepriser dette referat.  

2.8      Åben Skole.  

Casper har været til møde angående Åben Skole. 28. september skal EKIF 

stå for Åben Skole arrangementet. Casper skal melde vores bidrag til 

underholdning ind til Åben Skole gruppen senest d. 1. august. 

Der har været dalende deltager antal til arrangementerne, efter at de er 

flyttet fra den tidligere Egernsund Skole, det er derfor vigtigt, at vi finder et 

godt emne, der kan trække ”folk” til. 

Vi overvejer hver især mulige emner til underholdning og sender vores 

forslag til Casper inden d. 24. maj. Arrangementet må max koste 3000,00 kr. 

2.9      OK sponsorat. 

Casper har undersøgt betingelserne for at få et OK sponsorat. Klubben skal 

kunne skaffe 10 nye medlemmer pr. år. FREM har prøvet dette tidligere, og 

det var umuligt, hvilket det nok fortsat er, så ideen henlægges. 

2.10 Hjemmesiden. 

Casper har opdateret oplysningerne på hjemmesiden, og Leif (web master) 

har sørget for, at opdateringerne er blevet lagt ud. 
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2.11 Fælles spilledragter. 

Håndbold må ikke spille i dragter der er sort og hvidstribede, da spillerne kan 

forveksles med dommeren. Håndbold afdelingen har bestilt nye spilledragter, 

røde bluser med en grå stribe, og sorte bukser. 

Drøftelsen om fælles farve på spilledragter for alle i EKIF tages op igen på et 

af de næstkommende bestyrelsesmøder. Da håndbold har købt spilledragter 

haster drøftelsen ikke. 

 

3. Indkomne forslag 

3.1 Fælles Facebook. 

Det er mest hensigtsmæssigt, at der er én fælles gruppe/side, som bruges af 

håndbold-, fodbold- og badmintonafdelingen, EKIF hovedbestyrelse, Lottospil 

og andre med tilknytning til EKIF. Det vil give EKIF den bedste platform for at 

promovere sig og deres aktiviteter, arrangementer mm. 

Der er nuværende en håndbold- og en fodbold Facebook gruppe. Fodbold 

gruppen har flere følgere end håndbold gruppen, og det vil derfor være mest 

hensigtsmæssigt at konvertere fodbold gruppen til den nye EKIF gruppe. 

Casper og Susan vil sammen tage sig af opgaven med at oprette den nye 

EKIF gruppe. Der følges op på punktet på næste bestyrelsesmøde. 

 

3.2   Kasserer.  

Til generalforsamlingen i februar 2018 stopper Anne Marie som kasserer. Vi 

må alle være opmærksomme på, hvis vi kender nogen, der kunne være 

interesserede i at være vores nye kasserer. 

3.3   Folder til børnehold og ældre. 

Punktet er drøftet under punkt 2.4 

 

3.4   Førstehjælps kursus. 

Vi nåede ikke at komme med i foregående runde. Majbrit arbejder videre at 

med muligheden for at deltage på et nyt tidspunkt. 

 

3.5    Hjælp til betaling af juletræ.  

Majbrit er blevet bedt om af borgerforeningen at forespørge om EKIF vil betale 

300,00 kr. fra hver afdeling til annoncering af den kommende juletræsfest. 

Håndbold, fodbold og badminton har tidligere betalt 600,00 kr. til 

juletræsfesten. Ib undrer sig over denne forespørgsel. Han mener, de havde 

vedtaget i Borgerforeningen, at der ikke blev søgt om tilskud ved EKIF. 

3.6   Spillerattitude. 
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Susan efterlyser, at afdelingerne tager op med deres medlemmer, at 

spillerattituden SKAL ændres. Der har været en del negativ omtale (bl.a. i 

Jyske Vestkysten) af fodbold spillernes hårde spillestil og grove verbale tone. 

Det giver et meget negativt billede af EKIF som helhed, og det vil på længere 

sigt blive et problem i forhold til sponsorer, og det at søge sponsorater. 

Fodbold afdelingen har allerede haft emnet på et spillermøde i forbindelse 

med deres seneste kamp mod Broager. Der SKAL ske en ændring. Vi må 

følge op på punktet på næste bestyrelsesmøde. 

3.7   Fest for byens folk.  

Susan ønsker, at vi skal arbejde frem mod, at der igen kommer en fest for 

byens folk, en Byfest. Punktet kan tænkes sammen med Åbent hus 

arrangementet jfr. punkt 2.2 og/eller 50 års jubilæumsfesten for Egernsund 

Broen jfr. punkt 2.3. Arbejdsgrupperne må have det med i deres arbejde og vi 

må følge op på det på næste bestyrelsesmøde. 

4. Økonomi 

Ib referer kassebeholdningen, som fortsat er stabil. 

Han forslår følgende potentielle annoncører: Lars Justesen, REKA Metal, Toptryk, 

Værftet Marina Minde, Caféodora, Teddys Salon. 

 

5. Klubblad 

For Jørgen - Majbrit. Det første nummer af klubbladet, som Jørgen har stået for er 

blevet meget fint. Flot arbejde.  

Jørgen efterlyser mere stof til klubbladet. 

Vi vil fremover bringe et lille resume af EKIFs bestyrelsesmøder i klubbladet.  

Ann´ laver indlægget, når referatet er godkendt og sender til Jørgen. 

Casper udarbejder en lille præsentation af sig selv til klubbladet. 

Deadline for næste blad er d. 31/7. 

Fremover skal der trykkes 875 eksemplarer. Vores sponsorer/annoncører i Gråsten 

har ikke fået bladet, hvilket er en fejl, der bliver rettet op på. 

 

6. Siden sidst fra afdelingerne 

a. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy 

Tommy præsenterer et oplæg fodbold har ved DGI om fodbold fitness. 

Vi drøfter om Thore skal med til fremtidige bestyrelsesmøder. Casper, Thore 

og Tommy drøfter hvilken roller de hver især har ved bestyrelsesmøderne og 

beslutter den fremtidige møde deltagelse. 

b. Nyt fra håndbold udvalget – Susan, Majbrit 

Intet nyt. 

c. Nyt fra badminton udvalget – Teddy 
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Teddy har fået 2 piger, ungdomsspillere til at stå for 

børne/ungdomstræningen i den periode, hvor Timmy er på efterskole. 

 

7. Eventuelt 

Jeg tillader mig at bringe punktet fra sidste mødes eventuelt, da det er vigtigt vi hele 

tiden husker følgende: vi betaler til et medlemskab af Radio Als. Vi kan bruge 

medlemskabet til at annoncere vores arrangementer o.lign i radioen. Torsdag aften 

inden det aktuelle arrangement løber af stablen, skal arrangementet anmeldes til 

Radio Als. 

8. Næste mødedato 

Onsdag d. 21. juni kl. 19.00 i klublokalet DGS. 

Casper sender dagsorden ud. 

HUSK også planlægningsmødet for Åbent Hus arrangementet onsdag d. 7. juni kl. 

19.00 i klublokalet DGS – for de af os der har tid og lyst. 

Referent: Ann´ H. 13.05.17 


