EKIF Bestyrelsesmøde nr. 15
d. 21/6 2017

REFERAT
Deltagere: Casper, Tommy, Thore (fodbold), Anne Marie, Majbrit
(håndbold), Ib. F.N., Ann´
Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat





2.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10.5 17 godkendes med følgende rettelse til
punkt 5: Klubblad:
Ib foreslår, at vi fremover får trykt 900 eksemplarer af klubbladet i stedet for
875. Dette vedtages.
Teddy skal mindes om, at dele klubbladet ud til sponsorer i Gråsten.
Majbrit giver Jørgen besked om at oplaget ændres til 900 stk.
Da det ikke fremgår tydeligt i referatet fra d. 10.5, punkt 2.7 at
pensionistforeningen ikke ønsker at bruge klubbladet til annoncering,
præciseres det her, at EKIF bestyrelsen har taget til efterretning, at
Pensionistforeningen ikke længere ønsker at støtte op om klubbladet, idet de
ikke ønsker at annoncere i bladet.

Økonomi (punktet rykket frem på dagsordenen)
Økonomien er uforandret stabil. Ønsker man detaljeret gennemgang, kan Ib
kontaktes.
Vi har modtaget en regning fra Sønderborg Kommunen på 23 000,00 for
klargøring af tennisbaner i 2015. Regningen har ligget i klubbens e boks,
som ingen har haft kendskab til.
Anne Marie har haft en længere korrespondance med kommunen, som er
endt ud i, at EKIF eftergives beløbet   
Det er kun Anne Marie (kassereren), der må oprette medlemmer i klub
office. Hvis der er flere fra bestyrelsen, der opretter medlemmer i klub office,
bliver det hurtigt uoverskueligt. Det er Anne Marie, der sender kontingent giro
kort ud.
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Ib har søgt Told og Skat om at EKIF bliver fritaget for at betale udbytteskat af
klubbens aktier. Dette er godkendt og gælder for de kommende 10 år.
Almindelig brev post til EKIF bliver afleveret i DGS´s postkasse. DGS lægger
posten ind i EKIF klub lokalet.

3. Opfølgning på punkter fra foregående møde
2.1

Job beskrivelser
Alle jobbeskrivelser er klar og ”arkiveres”, hos hovedbestyrelsesformanden
og sekretæren.
2.2
Åbent Hus arrangementet i hallen d. 19. august
Casper informerer kort om tankerne bag, indholdet, og den planlagte
afvikling af arrangementet.
Referatet af planlægningsmødet sendes ud igen, da enkelte ikke har
modtaget det. Ann´
Casper sender en mail til Teddy mhp hvilke opgaver badminton afdelingen
har på dagen.
Ann færdiggør flyeren, sender den til godkendelse til alle
bestyrelsesmedlemmer, hvis den er godkendt sendes den til Thore.
Thore kopierer ca. 800 eksemplarer.
Anne Marie udarbejder og fordeler ruter i Egernsund, Skodsbøl mm. Kopier
til uddeling kan afhentes ved Anne Marie.
Flyeren sættes på hjemmesiden og i EKIF bladet . Ann´
Flyeren skal deles ud i uge 27.
2.3
50 års jubilæum for indvielse af Egernsund broen.
Borgerforeningen vil stå for arrangementet, der skal foregå d. 21/6 2018.
EKIF deltager med 2 repræsentanter. Anne Marie og Majbrit vil gerne
deltage i gruppen. De vil forhøre sig hos Teddy, om han evt. også vil deltage,
da han har erfaring med sådanne arrangementer gennem tidligere arbejde
med byfesten.
2.4
Fællesfest for EKIF
Repræsentanter fra fodbold afdelingen er : Kasper Lorenzen, Henrik Nissen
og/eller Allan Roth
Repræsentanter fra håndbold afdelingen er: Søren Hilmer, Emilia Lindberg
Repræsentant fra hovedbestyrelsen: Susan
Repræsentant fra badminton er endnu ikke meldt ind, Casper forhører sig
hos Teddy.
Punkt til næste bestyrelsesmøde: Hvem tager initiativ til at indkalde til det
første møde?
2.5
Mål for afdelingerne i EKIF.
Håndbold - og badminton afdelingens mål er beskrevet i referat fra d.
10.5.17.
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Fodbold afdelingens mål:
Sportsligt:
o at forblive i serie 4
o bedre fremmøde til træning
o bibeholde 7 mands holdet, for at alle spillere for kamp-spilletid
o bedre, mere positiv attitude hos spillerne. Bedre tone og sprog på
banen.
o At finde en træner, der forstår klubbens, holdets ambitionsniveau
2.6
DGI Esport
Casper arbejder videre med emnet. Punktet sættes på igen til næste
bestyrelsesmøde.
2.7
Kulturprojekt.
Intet nyt – Majbrit
2.8
TV i hallen til lotto mm.
Majbrit har ikke indhentet tilbud på 2 TV med gitter til ophængning i hallen, da
hun mener, det ikke giver mening, når vi ved sidste bestyrelsesmøde mente,
at det måske var nok med et fjernsyn.
Casper ønsker, at hun, som tidligere aftalt, indhenter det i referatet fra mødet
d. 10.5.17 punkt 2.6 beskrevne tilbud på 2 stk TV med gitter.
2.9
Ad Hoc annoncering i EKIF klubbladet
Priserne på ad hoc annoncering i EKIF bladet afhænger af, om der ønskes
en ¼, ½ eller en helsides annonce, om det er inde i bladet eller på bagsiden,
og af hvor mange gange annoncen ønskes bragt.
Der vedtages ikke faste priser, men den enkelte annoncør aftaler en pris
med Jørgen eller Anne Marie.
Er vores priser på de faste annoncer i EKIF bladet for høje?
Vi har mistet en del faste annoncører gennem den seneste tid.
Priserne sættes forsøgsvis ned, for at se om vi derved kan skaffe nye
annoncører og fastholde vores nuværende annoncører.
Nye priser for en fast annonce i klubbladet
1/8 sides annonce
450,00 (650,00)
1/4 sides annonce
850,00 (1050,00)
1/2 sides annonce
1300,00 (1550,00)
1 sides annonce inde i bladet
2100,00 (2500,00)
Priserne er gældende fra dags dato.
2.10
Åben Skole.
Arrangementet afvikles d. 28. september kl. 19.00 i DGS lokaler.
Underholdningen må max koste 3000,00 kr.
Vi drøfter målgruppen, som er byens pensionister og ældre borgere.
Anne Marie tager kontakt til Egernsunds nye præst Mette Karlsen og Tommy
tager kontakt til et lokalt band mhp., om og med hvilket indhold de kan
deltage. De 2 indslag kan så evt. dele tiden.
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Vi tager endelig beslutning om arrangementet inden 1. september via mail.
2.11
Fælles Facebook side
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde, da Susan og Casper arbejder
sammen om dette punkt, og Susan deltager ikke i dette bestyrelsesmøde.
Der er modstand mod en fælles Facebook side fra fodbold sidens
administrator.
2.12
Førstehjælps kursus
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. Majbrit
2.13
Fest for byens folk
Fremlægges af Casper på vegne af Susan, som foreslår, at den Fest for
byens Folk, som vi har drøftet jfr. referatet 10/5 under punkt 3.7, kan afvikles
sammen med den under punkt 2.3 behandlede jubilæumsfest for Egernsund
Broen. EKIF arbejder sammen med Borgerforeningen om en sådan fest.
EKIF har 2 evt. 3 repræsentanter med i arbejdsgruppen (Anne Marie, Majbrit
og evt. Teddy).
2.14
Hjælp til betaling af juletræ
Dette punkt blev afsluttet på bestyrelsesmødet d. 10/5 med konklusionen, at
EKIF ikke skal betale til juletræet.
2.15
Kasserer til EKIF
EKIF kommer til at mangle en kasserer ved næste generalforsamling, da
Anne Marie ikke ønsker at genopstille.
Det ville være godt, hvis vi allerede nu havde nogle mulige ”kasserer emner”.
Thore og Casper vil forhøre sig i deres omgangskreds, om der er nogen der
kunne tænke sig at overtage posten.
2.16
Spiller attitude
Fodbold afdelingen har drøftet problematikken. De har punktet på som et af
de mål jfr. punkt 2.5, de vil arbejde med. Punktet afsluttes for nu.

1. Indkomne forslag
Radio Als annoncering. Vi skal have følgende arrangementer annonceret i Radio
Als: Åbent Hus d. 19. august og Åben Skole d. 28. september.
Majbrit vil sørge for kontakten til Radio Als mhp at begge arrangementer
offentliggøres.
Thore vil fremover sørge for, at hver gang fodbold afdelingen har aktiviteter, de
ønsker annonceret, at tage kontakt Majbrit mhp annoncering i Radio Als.
Radio Als skal have informationer om det arrangement, vi ønsker
annonceret,TORSDAGEN inden arrangementet afvikles.

2. Klubblad
Formandens præsentation af ham selv er sendt til Jørgen.
Referat af bestyrelsesmødet d. 10/5 er sendt til Jørgen. Referatet er langt, og
Jørgen må gerne redigere i indholdet. Hvis der er noget, han mener ikke er relevant
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for læserne, kan det udelades. Ved tvivlsspørgsmål må han gerne henvende sig til
Ann´. Dette gælder for også for referaterne fremover.
OBS: Deadline for næste klubblad er d. 29/7.

3. Siden sidst fra afdelingerne
a. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy/Thore
Der er købt klubflag til flagsstangen ved stadion/DGS og Egernsund hallen
og banner med kamp/dato information til opsætning ved stadion forud for
kampene.
Tommy har skrevet til Sønderborg Kommune angående reparation af
trådhegnet ved stadionlangsiden ud mod vejen.
Returmeldingen fra kommunen var, at såfremt der ikke kom uforudsete
udgifter i løbet af den kommende tid, så kunne der måske afsættes penge til
reparation af hegnet.
Det er et arrogant og utilfredsstillende svar. Såfremt der ikke kommer
yderligere afklaring af, om kommunen vil finansiere reparationen, så må vi
tage kontakt til kommunen igen. Opfølgning på punktet ved næste
bestyrelsesmøde.
Har købt en ny bænk til fodboldbanen.
b. Nyt fra håndbold udvalget – Majbrit
Træner til et herrehold – tilsagn fra Niels Jørgensen, hvis der kommer herrer
nok til et hold.
c. Nyt fra badminton udvalget – Teddy
Teddy ikke til stede ved mødet.

4. Eventuelt
Majbrit foreslår, at vi får lavet et lille skab med glas låger (en glasmontre), som skal
fungere som informationstavle for borgerne i Egernsund. Alle skal kunne sætte
opslag på tavlen, foreninger, interesse organisationer, private personer oa. Der kan
sættes informationer op om aktiviteter, arrangementer, køb og salg, opråb mm. Der
skal udarbejdes et lille regelsæt for, hvor længe opslag må forblive på tavlen o.lign.
Der skal være dato på alle opslag, og der skal være en administrator for TAVLEN,
som sørger for at fjerne uaktuelle, forældede opslag og i hele taget ”holde orden” på
tavlen.
Alle synes, det er en rigtig god ide, og EKIF vil gerne bakke op om at få lavet en
sådan tavle.
Majbrit undersøger ved en lokal håndværker, hvad det vil koste af få lavet en sådan
tavle, og hun forhører sig hos Per fra det grønne køkken, om den må stilles op ved
parkeringspladsen/græsplænen ved Det Grønne Køkken.
Én af lysmasterne ved stadion er ødelagt. Der er sendt foto til kommunen.
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5. Næste mødedato
Torsdag d. 8. august kl. 10.00 i klublokalet DGS (pga sommerferie). BEMÆRK
tidspunktet. Ann´ tager rundstykker mm. med.
Casper sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 26.06.17
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