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Gråsten Apotek
Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

Broager Apotek
Storegade 6 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

Kværsgade 9-11
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 92 06

www.kvaers-kro.dk

Benzin, benzin 
og atter
billig benzin

Gråsten

Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen  
ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort,  
kontanter eller et OK Benzinkort.

Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller  
kontakt os på enten 80 200 300 eller www.ok.dk  
Så får du kort til billig benzin – mere end 495 steder i Danmark.
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HOVEDBESTYRELSEN
Formand: Casper B. Mortensen 28 95 56 50 casperbigum.mortensen@alfalaval.com
Kasserer Ib Funder-Nielsen  74 44 02 01  ib@egernsund.dk
Sekretær Ann Heuschkel  20 64 76 62 bjerget-3-ann@mail.tele.dk 
Medlem Formand for Badminton Marcus Schnuchel  29 72 10 60  mschnuchel72@gmail.com  
Medlem Formand for Fodbold: Thore Naujeck  41 19 16 90  thorenaujeck@hotmail.com 
Medlem Formand for Håndbold:  Susan Diana Jacobsen 26 17 07 60 susandianaj@gmail.com  
1. suppleant Mari Louise Skriver 20 86 10 98  marilouise_2@hotmail.com 
2. suppleant Kasper Lorentzen  40 31 14 01 KasperL123@live.dk
Bilagskontrollant  Anne Marie Naujeck  74 44 20 47 / 23 96 66 05 annemarienaujeck@live.dk 
Bilagskontrollant  Per Andersen 60 68 00 60 per.ostergaard.andersen@gmail.com
KLUBBLAD
Ansv. redaktør Jørgen Clausen 29 63 58 68 ekifbladet@ekif.dk
Tryk Toptryk Grafisk ApS 74 65 01 01 
Egernsund hallen  41 98 17 74

NR. 2
APRIL 2019 
6. ÅRGANG

Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af ”EKIF” bladet.  
Deadline for stof til næste nummer: 03.08.2019

Find os på www.egernsund.dk · Kontakt EKIF på ekif@egernsund.dk
”Betalinger til EKIF via Mobile pay via tlf. nr. 86053 

eller til konto i Sydbank 8060 – 1006143.

BADMINTON-UDVALG
Marcus Schnuchel (Formand)
Tove Froberg Lillie
Brigitte Knudsen

HÅNDBOLD-UDVALG
Formand: Susan Diana Jacobsen
Kassere: Majbrit Clausen
Sekretær: Tanja Christiansen
Bestyrelsesmedlem: Ronni Marcussen 
Materiale ansvarlig: Kim Jensen- bestyrelses medlem

UDVALG

FODBOLD-UDVALG 
Formand:  Thore Naujeck 41 19 16 90 
Kampfordeler:  Mathias Sørensen 28 95 56 50 
Sponsoransvarlig: Mads Rathje 22 89 99 27 
Lottoansvarlig: Morten Justesen  28 55 90 23
Lokaleansvarlig:  Lasse Roth
Medlem: Jørgen Clausen 29 63 58 68 
1. suppleant: Marcus Schnuchel  29 72 10 60
Bladansvarlig: Kent Nowak
Bestyrrelsesmedlem: Tim Håkensen
Bestyrrelsesmedlem: Steffen Kaiser
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Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg

www.estate.dk

HOS OS 
KOMMER DU SIKKERT

I MÅL MED DIN 
BOLIGHANDEL

Lars Justesen
TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres

OWNERSGARAGE
TANAMERA EJENDOMME
HAVNEVEJ 3
6320 EGERNSUND
WWW.OWNERSGARAGE.CLUB
TEL: +45 29846788
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2019

Egernsund Kultur- & Idræts-
forening

LOTTOSPIL

I EGERNSUND HALLEN

Vi starter kl. 19.00

FØLG MED PÅ  
WWW.EGERNSUND.DK

eller på FACEBOOK
"LOTTO I EKIF"

FINE GEVINSTER

29 april, 
13 maj 
27 maj
10 juni
24 juni

sommerferie 
i juli, 
5 august.

Dørene åbner 17.30

bhj.com
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EKIF

Formandens beretning

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: 
• At vi vil arbejde for at få flere med-

lemmer, at der skal være mere åben-
hed udadtil omkring foreningens 
arbejde, at der skal afvikles flere 
arrangementer og også arrangemen-
ter 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 arrange-
menter, 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 hal-
len. Det er sådanne muligheder vi skal 
gribe & holde 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 sid-
der 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 bor-
gere)

• EKIF Julestævne (Nye rækker)
• EKIF esport (Ny aktivitet)
• Ny hjemmeside (Tak til Tim)
• Stimulastik (Flere medlemmer)
• En sund økonomi trods mange investe-

ringer 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

ved Casper B. Mortensen
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EKIF’s nye hjemmeside

VELKOMMEN til EKIF´s hjemmeside, 
som vi har glædet os meget til at vise 
frem. 

Vi har bestræbt os på at have en side, 
hvor brugervenligheden er i top. Det har 
været vigtigt for os at det skal være nemt 
og enkelt at navigere rundt på vores nye 
hjemmeside – uanset om man tilgår den 
fra mobiltelefonen, tabletten eller fra 
computeren.

På siden kan I læse om EKIF´s historie, 
og I kan finde nyheder og informationer 

fra de forskellige afdelinger, bl.a. datoer 
og resultater for kampe, datoer for Lotto 
spil, kontakt oplysninger på trænere og 
bestyrelsesmedlemmer og meget mere.
BRUG hjemmesiden, og lad jer inspirere 
til at deltage i nogle af EKIF´s aktiviteter.
Er der er oplysninger eller andet I mang-
ler, så giv os gerne en melding.

Den nye hjemmeside går under domænet 
ekif.dk

Sponsorer
Der gøres opmærksom på, at EKIF ikke 
tager politisk parti, og at annoncer i det-
te blad er annoncer, og ikke klubbens 
holdning. Ønsker du også at annoncere 
i EKIF bladet kan dette ske ved at kon-
takte Jørgen Clausen på mail: ekifbla-
det@ekif.dk priserne for annoncer for 
et år, er som følger:

• 1/8 side ……pris  Kr.    650,-

• 1/4 side ……pris  Kr. 1.050,-

• 1/2 side ……pris Kr. 1.550,-

• Hel  side …..pris kr. 2.500,-
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Du har kun éen stemme i Folketinget... 
Lad os bruge den fornuftigt!    

PHILIPTIETJE.DK

PHILIP 
TIETJE
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Borgerforeningen
Kontingent til  

Egernsund  
Borgerforening

Jeg har været rundt i Egernsund med 
girokort på kontingentet for 2019.
Der er enkelte, der endnu ikke har betalt 
- måske ønsker man ikke mere at være 
medlem og støtte Egernsund Borgerfor-
ening.
Hvis det er tilfældet – er det jo en ærlig 
sag - så giv mig venligst besked - eller 
"smid" girokortet i min postkasse på 
Havnevej 40.
Der er ingen sure miner af den grund.

Ib Funder-Nielsen/kasserer.

Sct. Hans aften i 
Egernsund

Søndag, den 23. juni 2019 på arealet 
ved det tidligere "Grønland" - nu 

Teglværks byen.

Mød op til en hyggelig aften, der 
arrangeres i samarbejde med Egern-

sund Brandværn - EKIF - DGS - 
Egernsund Borgerforening.

Aftenens program
Fra kl. 20.00 vil der være mulighed 

for at køb øl/vand/grillpølser.
Viggo sørger for at børnene kan 

fabrikere popkorn.
Kl. 20.50 båltale v/??

Kl. 21.00 tændes bålet og heksen 
sendes af sted.

Vel mødt - Egernsund Borgerforening.
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Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS
Murer- og aut. Kloakmester

Smedevej 9 . 6310 Broager
Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

E-mail j.teichert@mail.dk · www.janteichert.dk

BENT CHRISTENSEN
Tømrer- og snedkerforretning ApS

Sjællandsgade 16
6400 Sønderborg
E-mail: bent@bcts.dk
www.bcts.dk

Bent Christensen
Mobil 2916 6103

TLF: 7444 1236 · PETERSEN-TEGL.DK

GA
RN
I

Slotsgade 6 | 6300 Gråsten | Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk | www.1747.dk

Folie
Skilte
Bøger

Tryksager
Storformat

Grafisk layout
Reklameartikler

TRYKKERI

Buskmosevej 4 · 6300 Gråsten · 74 65 01 01 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk
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Fyldte sække til Ren By
Søndag d.31. marts var det igen tid til 
Operation Ren By. Over 25 Egernsundere 
i alle aldre fulgte Borgerforenings opfor-
dringen og mødte op for at få bugt med 
alt det affald der ligger og flyder langs 
veje, stier og strande i Egernsund.
Det blev igen til et stort udbytte med 
mange fyldte sække med både dåser, fla-
sker, indpakning og især poser med hun-
delort. Det mest iøjnefaldende var dog 

alle de skodder én affaldsindsamler kunne 
samle op foran et enkelt hus - det fyldte 
en hel frysepose.
Tusind tak til alle deltagerne og især tak 
til Poul Larsen for at arrangere ruter, 
udstyr osv og til grillmesteren Viggo for 
at sørge for godt til ganen.

Daniel Staugaard
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Bøger
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Grafisk layout
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Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57

IVA N K I R K E G A A R D
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

værksted Brovej 44 · Egernsund
TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37

Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17
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Esport
Det er sådan at vi i EKIF længe har gået 
med tanken om at starte en esport afde-
ling, og endelig lykkedes det at finde 
6 spillere med interesse for esport og 
CS:GO.
Holdet som består af ”old boys” +30 gut-
ter, startede tilbage i November måned og 
har siden hen formået at holde formen og 
foreningens håb om EKIF esport i live. 
De har nemlig deltaget i yousee ESD liga 
siden og endda formået at gå fra 6 Div. Til 
3 Div på et par måneder. Derimod har de 
skabt et fællesskab og forhåbninger om at 
flere kunne være interesseret i at være en 
del af EKIF esport. 
Hvilket også skete…….

For udover oldboys holdet er der også 
blevet oprettet et seniorhold under EKIF  
 
Esport. Holdet hedder Egernsund Ez og 
består af seks lokale gutter fra Egernsund. 

Holdet er stadigvæk i deres opstartsfase, 
men har dog allerede fået spillet deres 
første kampe i Yousee ESD Ligaen, hvor 
holdet pt. spiller i 4. division. Ambitio-
nerne for holdet er i første omgang, at få 
etableret faste træningstider og prøve at 
rykke op i 3. division. Man kan læse mere 
om holdene på EKIF’s nye hjemmeside 
under ”Esport”.

Begge hold venter pt. på deres nye spil-
lertrøjer, som er blevet sponsoreret af 
REKA-Metal & stenstrømbyg og lavet 
i samarbejde med Epparel. Stort til tak 
REKA-Metal, stenstrømbyg og Epparel./

/EKIF 

C.J. skibs- & både-
byggeri ApS
V/ CHRISTIAN JONSSON

HAVNEVEJ 15

6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40
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Fodbold

Årsberetning Formand EKIF-fodbold 2018

Året der gik 2018:
Generelt et svært år med mange udfordrin-
ger, men også med nogle succeshistorier.
Vi startede året med en regionsfinale 
indendørs, hvor vi slog vores rivaler fra 
Broager, men desværre ikke gik videre. 
Udendørs fik vi en ny træner, som også 
prøvede nogle ny ting med os. Spillere og 
træneren Martin Willumsgaard skulle lige 
vænne sig til hinanden, men det gik bedre 
og bedre i sæsonens forløb og vi sluttede 
på en stabil 3.plads i serie 4. Desværre 
valgte Martin ikke at forlænge sin kon-
trakt på grund af personlige forhold. 
Som altid afholdte vi vores ”Whisky-
turnering” i sommerpausen. Vi fandt også 
nogle nye træner i denne periode og det 
blev Erik Brüssow og Roland Ravn Jen-
sen. De to fik også hentet nogle nye spil-
lere til klubben, hvilket vi blev meget 
glade for, men selvfølgelig skulle truppen 
vænne sig til de nye trænere igen. Roland 
fik desværre to blodpropper midt i sæso-
nen og var derfor ikke i stand til at være 
en del af trænerteamet og ville heller ikke 
forlænge sin kontrakt i første omgang. 
Erik Brüssow har forlænget sin kontrakt, 
hvilket vi er meget glade for. Sportsligt 
sluttede vi på kun lige over stregen, men 
holdt os i serie 4. Derefter startede vi igen 
med indendørssæsonen, hvor vi havde to 

hold et i b- og et i c-rækken. 
Traditionen tro afholdte vi igen vores 
julestævne 2. Juledag 2018, hvor vi prø-
vede en masse nyt – en ny række, større, 
bedre og flere præmier osv. Desværre 
havde vi færre tilmeldte hold, men stadig 
var arrangementet en succes. 

Tiltag i 2018
Vi er nødt til at investere i klubben for 
at give klubben en overlevelseschance 
og for at være et hyggeligt sted, hvor 
folk har lyst til at komme. Så vi har købt 
et nyt musikanlæg og investeret i vores 
omklædningsrum ved køb af TV og Dart 
skive mm. 

Tiltag i 2019
Der vil blive købt en grill og måske blive 
bygget et grillskur samt nogle andre ting 
for at nå vores øverste mål og det er at 
skabe en velfungerende fodboldklub, som 
har fokus på det sociale. 
Vores største udfordring vil være at skaffe 
nye spillere!

Mvh Thore Naujeck
Formand EKIF Fodbold
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Nyheder i EKIF

EKIF’s fodboldhold har fået nye spil-
lertrøjer fra IA Sportswear. Trøjerne er 
sponsoreret af REKA-Metal, MS Indu-
striservice, BH-Steel og NB-Steel. Der 
skal lyde stort tak til sponsorerne. 

Klubben har også til denne sæson fået ny 
assistent træner i form af Troels Missfeld. 
Troels har længe været en ven af huset og 
har altid været kæmpestor fodboldentu-
siast. Så derfor glæder vi os til at se hvad  

 
dig og Erik kan få ud af holdet til den 
kommende sæson. 
Derudover er der blevet købt en splinter-
ny grill, så vores supportere fortsat kan få 
sig en grillpølse med brød, samt lidt godt 
til ganen til alle vores hjemmekampe. 

Vi træner stadigvæk tirsdag og torsdag kl. 
19 

Kampnr Dato/Tid Hjemme Ude Spillested Resultat

568932 lø 06-04 2019
Kl. 13:30

Egernsund KIF Egen UI Egernsund 
Stadion

3 - 2

568928 to 11-04 2019
Kl. 19:00

Egernsund KIF Midtals IF Egernsund 
Stadion

568936 lø 13-04 2019
Kl. 14:00

Egernsund KIF SUB Sønderborg 
Inter

Egernsund 
Stadion

1 - 1

568940 ma 22-04 2019
Kl. 16:00

Dybbøl IU Egernsund KIF Dagli’ Brugsen 
Dybbøl Arena

568944 lø 27-04 2019
Kl. 14:00

Egernsund KIF Nord/Als B Egernsund 
Stadion

568950 lø 04-05 2019
Kl. 14:00

Egernsund KIF Hørup/Notmark Egernsund 
Stadion

568973 ti 07-05 2019
Kl. 19:00

Bov IF Egernsund KIF Grænse Sta-
dion

568982 lø  18-05 2019
Kl. 15:00

Midtals IF Egernsund KIF Augustenborg-
hallen

568986 lø 25-05 2019
Kl. 15:00

Egen UI Egernsund KIF Guderup 
Idrætsanlæg

568990 to 30-05 2019
Kl. 15:00

SUB Sønderborg 
Inter

Egernsund KIF Sundsmark-
center

568994 sø  02-06 2019
Kl. 13:00

Egernsund KIF Dybbøl IU Egernsund 
Stadion

568998 ma 10-06 2019
Kl. 15:00

Nord/Als B Egernsund KIF Nordals 
Idrætscenter

569002 lø 15-06 2019
Kl. 15:00

Hørup/Notmark Egernsund KIF Hørup Stadion

569006 sø  23-06 2019
Kl. 11:00

Egernsund KIF Bov IF Egernsund 
Stadion
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v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23 

6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

TRÆKREGULATOR 
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

Udover dagligvarer kan
SuperBrugsen også tilbyde:

- Delikatesse
- Slagterafd.
- Café

- Kiosk
- Bageri
- Mejeritorv

Her kan du tanke OK benzin og diesel.
Døgnet rundt - også med Dankort.

Et stort udvalg af friske kvalitetsvarer 
finder du hver dag i SuperBrugsen

Storegade 10 - 6310 Broager - 73 44 15 00

Trine J. Beck
Privatkunderådgiver

T 7418 3812

Morten Lund
Daglig leder

T 7418 3850

Rasmus S. Jepsen
Chefrådgiver

T 7418 3842

Det er ikke så svært at skifte bank
Vi hjælper dig med det hele - uden ekstra omkostninger!

v.  Lægeeksamineret fodplejer, Christina Almind Gefke

Skovgade 36, 6320 Egernsund  www.almindsfodpleje.dk

Forkæl dig selv – bestil en tid !  

Ring på  
3024 7101

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00
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Renovation af EKIF’s klubhus
Klubhuset i Egernsund fodbold havde 
længe gået og ventet på en kærlig hånd, 
så da bestyrelsen blev enige om at nu 
skulle det være, da påtog Kent Nowak sig 
opgaven om at bruge en masse tid på at 
gøre klubhuset mere spændende for spil-
lerne i EKIF. 

Der er blandt andet blevet hængt gamle 
vimpler op, hængt dartskive op og sat  
bordfodbold op. Derudover er der ble-
vet malet EKIF logoer på væggene med 
LED lys over, malet knagerækker, skabe 

og generelt hængt en masse EKIF ting 
op på væggene. Der er også kommet to 
nye fjernsyn op, samt købt nye spil til de 
sociale arrangementer. 

Tak til Kent Nowak og de andre som har 
hjulpet med klubhuset.   
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BEGYNDERKURSER
Opstart: 25.3.-30.4.-29.4.-27.5. 

KUN 799,-
10 ugers medlemskab
2 private lektioner
4x2 timers undervisning
Regelundervisning
Fri afbenyttelse af træningsfaciliteter
Fri leje af udstyr

BØRNEHOLD 

FRA 600,-

Benniksgaard Golf Klub • Sejrsvej 109 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 74 65 22 68 • info@benniksgaard.dk
www: Benniksgaardgolf.dk • facebook: Benniksgaard Golf

Hold øje med vores  

hjemmeside og facebook
Helårskontingent under 12 år
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Egernsund
Malerforretning
VERNER BENTZEN

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46
Fax 74 44 09 99

Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives, også på vask
   af solceller.

20 97 56 93 · 61 30 93 93
        Vinduespolering           Rengøring

Håndbold
Formandens beretning Håndbold

Vi er i dag 173 medlemmer i håndboldaf-
delingen, dette synes jeg er enormt flot, 
det er 40 mand mere end sidste år. Det er 
dejligt at vi kan samle så mange børn og 
voksne i hallen.  

Vores mål for i år, var at få flere medlem-
mer, og det kan man sige at vi har fået. 
Der har været et godt fremmøde i alle 
vores aktiviteter, så det er dejligt at se at 
vi ikke er helt asocialeA  

Vi har i denne sæson fået en masse nye 
spillere, og gymnaster. Og det er dejligt 
at se at vi kan berige så mange børn som 
voksne med en masse socialsamvær i hal-

len. Børn som leger rundt i hele hallen til 
Stimulastik og Voksne/ unge som laver 
Fitness Danse og Seniorspillere som får 
spillet en masse lækker håndbold. Det har 
desværre ikke været muligt for os at få 
stablet nogle børnehold på benene inden 
for håndbold, men dette vil vi arbejde 
mere i til den kommende sæson. 

Vi har igen i år haft et Stimulastikhold, 
som har været bestående af 2 hold. De 
små fra 0-2 år og de store fra 2,1 til 4 
år. Der har været stor fremgang i stimu-
lastik i vores anden sæson, som har budt 
på både sang, leg, Læring og en masse 
motoriske bevægelser. Maria og Ulla har 
virkelig hjulpet vores børn med at få styr 
på deres kroppe og bevægelser. 
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Vi har fået et praj om at vi muligvis har 
et U10 drengehold til den kommende 
sæson, dette er noget vi vil arbejde mere 
med, og vi håber at det lykkedes at få det 
stablet på benene så vi kan få nogle bør-
nehold i hallen igen.

Senior damer startede deres sæson med at 
få en ny træner og hjælpetræner. Træne-
ren Lars var ikke en som vi kendte, men 
han og Dina har givet dem rigtig meget 
og lært dem rigtig meget. De startede 
deres sæson i serie 2, hvor de før jul slut-
tede på en 3 plads. I puljen efter jul ligger 
de pt på 2 plads, og med mulighed for at 
rykke op på en 1 plads. Der er kommet en 
del nye spillere og gamle spillere til, det 
er dejligt at vi er så mange damespillere.

Vores senior herrehold har også fået ny 
træner. Carsten giver en masse godt til 
vores herre, vi er blevet dobbelt så mange 
spillere, men har før jul været hårdt ramt 
af skader, så hårdt at vi har været nødsa-
get til at afmelde deres sidste kamp. Efter 
jul er flertallet heldigvis kommet stærkt 
tilbage og det er vi på sidelinjen rigtig 
glade for. Det betyder at Carsten igen kan 
stille det stærkeste hold, så der kan vindes 
de sidste kampe. Herrerne sluttede før jul 
på en 3 plads, hvor de her efter jul ligger 
på en 5 plads.

Vi har igen i år haft vores Fitness Dan-
ce, som er for alle aldre. Kirsten som er 
instruktør, gør en masse for at vores del-
tagere får rørt deres kroppe og får noget 
sved på panden. Der har i år været stor 
fremgang på denne aktivitet, og det er 
dejligt at vi kan give byens borger andre 
alternativer til at få sig rørt end kun ved 
boldspil. 

Vi har tilknyttet 5 privatdagplejere til os, 
hvor den ene pt er på barsel. Det er dejligt 
at se at de kan være med til at bruge hal-
len, i formiddagstimerne. De bruger fast 

hallen hver onsdag, som en slags lege-
stue. Privatdagplejerne arrangerer i løbet 
af året for deres børn, fastelavn, bedste-
forældre dag og juleafslutning, 

Lotto er en dejlig begivenhed vi kan til-
byde byens borger og er også noget der 
bliver gjort med glæde, selvom der er en 
masse arbejde bag det. Det er dejligt at 
se så mange af de faste lottogænger som 
nyder at komme nede i hallen hver anden 
mandag. Der er ikke et overskud hver 
gang, men der er gode gevinster, så vi 
håber på mere fremgang i år 2019.

2018 er året hvor vi har valgt at stoppe 
med at lave julekalender. Der er desværre 
mere arbejde i det end vi kan blive ved 
med. Og der er desværre ikke nok hjæl-
pere til at komme rundt med dem. Derfor 
vil der i år 2019 ikke komme julekalender 
rundt. 

Der har været et lille overskud i år, dette 
skyldes at vi har brugt en del penge på 
nye bolde til vores senior afdeling. Da de 
gamle var godt slidte. Derudover fik vi et 
tilskud fra DGI, så vi kunne investere i 
flere materialer til stimulastik.

Bestyrelsen vil gerne takke trænere og 
hjælpere som har været med til at vi kan 
stille alle disse hold, uden jer ville der 
ikke kunne stables et hold på benene. 
Men vi vil også sige tak til jer spillere, at 
i vil bruge jeres tid i hallen sammen, det 
er dejligt at se al den aktivitet og glæde i 
giver til hinanden når i er sammen.

Derudover skal der også lyde en stor tak 
til Majbrit Clausen og Bente for det sto-
re arbejde de laver omkring og til lotto. 
Uden dem ville vi ikke have lotto. 

Til sidst vil jeg slutte af med at sige tak 
til 3 bestyrelsesmedlemmer, Anne Marie 
Naujeck, Louise Brodersen og Mari Lou-
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ise Skriver, tak for mange års godt sam-
arbejde, det har været dejligt at arbejde 
sammen med jer i mange år, og jeg håber 
at vi mødes igen engang i foreningens 
regi.  

Formand 

Susan Diana Jacobsen

zoneterapeut

Mogens
Mau

massør

Island 5
6320 Egernsund
Mobil 2145 1374

EKIF
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EGERNSUND
v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

vvs

Var du forhindret til vores generalforsamling har du 
mulighed for at se bestyrelsens beretning, regnskab, 
takstblad m.v. på vores hjemmeside

www.egernsundvand.dk

Taksterne (excl. moms) for 2019 blev uændret fastsat til:
Fast årlig afgift kr. 700,00
Vandforbrug pr. m3 kr.     5,50
Statsafgift pr. m3 kr.     6,37
Målerleje pr. år kr. 125,00
Bidrag til Vandsamarbejdet pr. m3 kr.     0,48
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