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EKIF Bestyrelsesmøde nr. 7 (25) 

d. 14.1. 19 

REFERAT 

Deltagere: Casper, Thore (fodbold), Majbrit (EKIF bladet), Marcus , 
(badminton), Susan (håndbold), Ib, Ann´ 

 

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. 10 18 godkendes uden rettelser. 
 

2. Økonomi 

• Ib gennemgår økonomien. Fodbold afdelingen og EKIF hovedafdeling har 
underskud. Håndbold afdelingen og badminton afdelingen har overskud. 

 
3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt 

3.1.   E sport  Casper. 

E sport turneringsholdet er fortsat aktivt. 

Casper har, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, drøftet med de 6 spillere, at 
de skal betale kontingent til EKIF. Dette er de ikke tilfredse med, idet de ikke 
får noget for deres kontingent. De har selv betalt deres spillerlicens, de lægger 
selv lokaler til og bruger egne PC´er. 

Der er vigtigt, for at vi fremover kan udvikle en E sport afdelingen, at vi 
bevarer holdet, så vi beslutter, at det er i orden, at de ikke betaler kontingent, 
og at EKIF betaler deres turnerings gebyr, som er på 250,00 kr. 

E sport sæsonen løber fra september til juli. 

3.2.  Fitness aftale for EKIF medlemmer. 

Casper har forhørt sig hos Fitness World og Local Fitness, og de kan ikke lave 
en aftale, når det kun drejer sig om ca. 10 personer. Der arbejdes ikke videre 
med dette punkt. 
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3.3.  Hjemmeside. 

Tim præsenterer et oplæg til en EKIF hjemmeside. 

Der drøftes, hvem der skal kunne lægge materiale ind på hjemmesiden, og vi 
beslutter, at hver afdeling, skal have en afdelings webredaktør og Ann´ sørger 
overordnet for at siden til stadighed er opdateret. 

Hver afdeling skal udpege en person, der skal vejledes i at arbejde i 
hjemmesiden.  

Vi skal til næste møde finde ud af med Jørgen, om han selv vil kunne lægge 
klubbladet ind på hjemmesiden, eller om Ann´skal gøre det. 

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes sende tekst, fotos og andet relevant 
materiale til Tim eller Casper, så der kan lægges tekst ind i de neden for viste 
overskrifter.  

 

Vi skal på næste bestyrelsesmøde aftale, om der skal laves et særskilt, kort 
møde (ca. 1½ time), hvor alle web redaktører deltager, og Tim viser, hvordan 
de lægger tekst, fotos mm. ind på hjemmesiden, eller om vi skal starte næste 
regulære bestyrelsesmøde med dette.   

 
3.4.   EKIFs historie til hjemmesiden  

Ib vil arbejde videre med et sammendrag af EKIFs historie frem til nuværende. 

3.5.   Markedsføring 

Vi spørger Tim, om han kan lave et udkast til en form for logo, der bl.a. kan 
bruges som banner på vores hjemmeside. Han har brug for gode fotos af 
vores forskellige sportsgrene og en original fil med vores logo.  

Ann´ har undersøgt hos Per Andersen og Tommy, men ingen af dem har den 
originale logo fil. 
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Tim forsøger, at kontakte firmaet Maymax ved Belinda Jürgensen, som i 2013 
lavede Logoet. Hvis ikke hun har filen, må vi kontakte Teddy, som var ham, 
der i 2013  havde kontakt til Belinda Jürgensen. 

 
3.6.  Fællesfest 

  Punktet udsættes til efter sommerferien.  

3.7.   Midler fra Folkeoplysnings Forbundet 

Angående folkeoplysningsudvalget. Oplysningerne om puljen ligger som bilag 
til referatet fra d. 8.8 18. 

Angående Start og Udviklingspuljen.Oplysningerne  om puljen ligger som 
bilag til referatet fra d. 8.8 18. 

Midler fra Sønderborg ordningen SKAL søges inden 1. april 2019. Ib tager sig 
af at søge midler fra puljen. Oplysninger om puljen er til INFO vedhæftet dette 
referat. 

3.8.  Indput til årshjul. 

  Ingen nye indput. 

Til Casper. Ann´vil gerne have en kopi af årshjulet, så det kan vedhæftes det 
næste referat.  

 
3.9.   Åbent Hus   

Hvis vi skal gentage arrangementet, skal der findes et nyt koncept. Vi lægger 
punktet til side, og kan tage det op igen efter sommerferien. 

 
3.10. Genforenings puljen 2020. 

 Vi søger IKKE Genforeningspuljen. Der kræves 50% egenfinansiering. 

 
3.11. Indtjening af 1000,00 kr til hovedbestyrelsen 

Majbrit har et arrangement i hallen med et stort sangkor. Vi kan tjene 1000,00 
kr. ved at stille stole + scene op og nedtage det igen. Det afvikles d. 2. februar. 
Opstilling kl. 8.00 og nedtagning kl. 16.00. Thore og Susan melder tilbage til 
Majbrit om de kan finde hjælpere blandt deres medlemmer. Returmelding til 
Majbrit inden d. 23/1.  
 

3.12. Generalforsamling d. 25. februar. 
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Casper har booket lokaler til selve generalforsamlingen kl. 19.00 og til 
afdelings møderne kl 18.30. 

På valg er: 

Formand: Casper, genopstiller med forbehold for at det måske kun bliver i 1 
år. 

Sekretær: Ann´,  genopstiller. 

2. suppleant: Kasper Lorenzen – vil han fortsætte? 

Bilagskontrollant: Per Andersen – vil han fortsætte? Ib vil du spørge ham. 

Casper finder en ordstyrer. 

Casper sætter generalforsamlingsopslaget på Facebook. 

Ib sender et nyt opslag/påmindelse om generalforsamlingen til EKIF bladet 
(deadline d. 2/2) 

Ann´ bestiller smørrebrød, øl og vand 

 
4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

5. Klubblad 

OBS deadline for klubbladet er d. 2/2 19. 
 

6. Siden sidst i afdelingerne 

• Håndbold afdelingen – Susan. 

Har købt et TV og en Cromecast til hallen.  

Susan spørger om fodbold og badminton vil være med til at finansiere indkøbet. 

Vi beslutter, at håndbold afdelingen betaler 3/5 dele af beløbet, da det er dem, 
der får mest glæde af fjernsynet, badminton og fodbold betaler hver 1/5. 

Der er problemer med internettet i hallen. Hånbold vil selv tage dette op med 
Sønderborg Kommune, der ”leverer” internettet. 

Angående generalforsamlingen: der er 3 bestyrelsesmedlemmer, som ikke 
genopstiller. Susan har rigtig svært ved at finde nye medlemmer. Hvis der ikke 
kommer nye bestyrelsesmedlemmer, er de fremover kun 4 medlemmer. L 
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Håndbold udvalget søger fortsat efter en ny kasserer. 

• Fodbold afdelingen – Thore 

Den ene af de nye trænere er sygemeldt pga en blodprop, og der har derfor kun 
været en træner. 

Angående julefodboldstævnet. Der har været positive tilbagemeldinger. Der var 
færre deltagere end tidligere, men alligevel kom der et flot overskud ud af 
arrangementet. De nye tiltag til stævnet, som bl.a. udklædningspuljen blev godt 
modtaget.Der var for få tilmeldinger i amatør rækken – hvad kan man gøre ved 
det næste år? 

Susan forslår, at man næste år laver en pige række, og vi drøfter, hvordan man 
næste år kan skabe mere stemning udenfor banen bl. a i cafeteriet. Dette må 
der arbejdes videre med inden næste stævne. 

Udendærs  sæsonen starter d. 23/2.  

 
• Badminton afdelingen – Marcus 

Afdelingen sælger fjerbolde til medlemmerne så billigt, at der er tab på salget. 
Marcus ønsker ikke at ændre på dette, da det er en service for medlemmerne, 
og han er bekymret for, at medlemmerne stopper med at spille, hvis de selv skal 
sørge for fjerbolde. 

Alle banerne er nu næsten booket. Der er ledige baner efter kl. 20.00. Marcus 
foreslår, at disse tider udbydes til lavere pris (i stedet for 900,00 kr kan banerne 
lejes for 700,00 kr), da tidspunktet ikke er særlig attraktivt. 

Marcus laver et opslag til EKIF bladet, hvor det annonceres, at man kan leje de 
efter  kl. 20.00 ledige baner til nedsat pris, og da sæsonen snart slutter kan 
interesserede kontakte ham for en aftale.  

Opslaget skal også sættes på Facebook Egernsund kultur og idrætsforening – 
det gør Susan. 

Fremover skal medlemmer af badminton afdelingen have et girokort udleveret, 
når de reserverer en bane. De skal samtidig oplyses om, at først når girokortet 
er betalt bliver banen reserveret. Der har i år været problemer med at 
medlemmer har reserveret en bane og dermed blokeret banen for andre 
interesserede, og så har det vist sig senere, at de ikke har benyttet sig af banen, 
og ikke betalt for den. 
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Marcus laver en liste til IB over de medlemmer, der skal have et girokort 
udleveret i starten af sæsonen/ i starten af december. 

Marcus efterlyser medlemmer til badminton bestyrelsen, som nuværende 
overvejende består af Marcus og yderligere 2 personer. L 

 
7. Eventuelt 

Susan sender info ud om muligheden for at indstille ILDSJÆLE til Sønderborg 
Kommune.  

Info bibeholdt fra bestyrelsesmødet d. 8.10. 

Fra 1. maj til 31. september holder Susan ”pause” fra sit bestyrelsesarbejde pga uddanelse. 
Der kommer en suppleant fra håndbold afdelingen 
 
Angående bygning af grill hytten. Thore vil forhøre sig hos EUC Syd murer linjen, om de kan 
bruge opførelse af grillhytten som et skole projekt. 
Materialerne betaler EKIF selv, men de er delvist sponsoreret af Matzens Teglværk. 

 
 

8. Næste mødedato 

Mandag d. 16. februar  2019 kl. 18.00. hos  Casper, Søgårdvej 13, Kliplev 

Casper sender dagsorden ud. 

Der bliver et kort bestyrelsesmøde efterfulgt af en bestyrelsesmiddag. 

Casper sørger for forplejning. 

 

Referent: Ann´ H. 121018 


