
Formandens beretning ved Casper B. Mortensen 
 
År 2018 er gået stærkt tør godt siges, der har været fokus på at få flere medlemmer 
som det forgangne år – Men det er vist ingen hemmelighed at det kan være svært i 
sådan en lille forening som vores, specielt når det kommer til den yngre generation. 
 
Målet:  

o At vi vil arbejde for at få flere medlemmer, at der skal være mere 
åbenhed udadtil omkring foreningens arbejde, at der skal afvikles 
flere arrangementer og også arrangementer med socialt fokus. 
Deadlines og transparente bestyrelser. 

 
Et af vores mål som jeg talte om sidste år, var netop at inddrage egernsunds borgere 
via fælles arrangementer og hører deres mening om hvad der kunne lokke folk til at 
blive en del af EKIF. Men trods vores ihærdige frivillige indsats med arrangementer, 
ses der stadig en nedafgående trend hvad angår unge medlemmer. OG DOG ! For 
stimulastik har vist sig at være en kerne aktivitet som har fået de små og deres 
forældre til at deltage aktivt i hallen. Det er sådanne muligheder vi skal gribe & hold fast 
i. Her har vi nemlig chancen for at gøre dem opmærksom på EKIF. Skabe et 
fællesskab for alle, og håbe på at det vil kunne fører til mere jo ældre de bliver.  
 
Med det sagt er der selvfølgelig flere ting der er værd at nævne. Vi består stadig, vi 
udvikler os og jeg håber på at vi vil være her mange år endnu. 
 

En kæmpe ros til de medlemmer der sidder i bestyrelsen, uden dem vil ingen af 
nedennævnte aktiviter være opnået. Men selvfølgelig også en tak til de personer som 
dyrker EKIF’s aktiviter. Det er en fornøjelse at arbejde med jer. 

 

Aktiviter & projekter i 2018: 
 

• Åbenthus i hallen (For egernsunds borgere) 
• EKIF Julestævne (Nye rækker) 
• EKIF esport (Ny aktivitet) 
• Ny hjemmeside (Tak til Tim) 
• Stimulastik (Flere medlemmer) 
• En sund økonomi trods mange investeringer for fornyelse 
• EKIF bladet (Tak til skribienterne & Jørgen) 
• EKIF’s historie (Tak til Ib funder) 
• Lotto (Tak til Majbritt & crew) 
• Ny træner fodbold  
• Fitness dance 
• Nye trænere håndbold 

 
 
 


