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EKIF Bestyrelsesmøde nr. 2 (26) 

d. 8. maj 19 

REFERAT 

Deltagere: Casper, Majbrit (EKIF bladet), Marcus (badminton), Ib, 
Ann´ 

 

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14.1 godkendes med følgende rettelse: punkt 5, siden 
sidst, badminton afdelingen, sæson start er i september, ikke som skrevet i december. 

 
2. Økonomi 

• Ib gennemgår økonomien. Fodbold afdelingen og har underskud. Vi må tænke 
kreativt for at få vendt dette vedvarende underskud. Da Thore ikke deltaget i mødet, 
sættes punktet på til næste bestyrelsesmøde. 

• Majbrit fortæller, at der har været 2 gange, hvor der ikke er kommet de aftalte 
hjælpere fra fodbold afdelingen til Lotto spil. Derved er fodboldafdelingen gået glip 
af 6000,00 kr. 

• Økonomien for klubbladet er vendt fra at det i 2018 gav underskud til, at det i år 
indtil nu har givet overskud. 

Stor ros til Jørgen for godt arbejde med klubbladet. 

3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt 

3.1.   Hjemmesiden 

Vi opfordrer fodbold afdelingen til at være mere aktive på hjemmesiden. Det 
kan være med lidt tekst og/eller fotos efter kampene, evt. noget lignende det, 
der slås op på Facebook.  

Indslagene kan f.eks. lægges ud som en nyhedsblok, hver gang der har været 
en kamp eller en aktivitet i afdelingen.  

Og gerne også fotos til galleriet. 
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De kan lave indlægene selv, og de må også meget gerne sende det, de 
ønsker offentlig gjort til Ann´ 

Badminton afdelingen skal gøre reklame for sig selv op til sæsonstart, især er 
det vigtigt, at adressere reklamen til børne - og ungdoms spillere, da vi ikke 
har mange af dem. 

Marcus sender aktuelle oplysninger til Ann´. 

Ann´ laver et opslag, der kan komme på hjemmesiden, Facebook, klubbladet 
og i vores INFO stander. 

3.2.  Bruger aftale med DGS 

Casper gennemgår det oplæg DGS er kommet med til en brugeraftale mellem 
DGS og EKIF i forhold til klublokalerne. 

Der er flere punkter som vi  i bestyrelsen ønsker drøftet. Vi kan ikke sige ja til 
aftalen, som den er udformet nuværende. Casper og Thore vil bede om, at der 
holdes et fælles møde med DGS, Sønderborg Kommune og EKIF, hvor 
aftalens indhold drøftes. 

Punktet sættes på igen til næste bestyrelsesmøde. 

3.3.  EKIF´s historie til hjemmesiden. 

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

Der er ingen deadline på punktet. 

3.4.   Markedsføring Logo 

Ann´ påtager sig at følge op på punktet. 

3.5.  Midler fra Sønderborg ordningen 

Ib har søgt om tilskud fra Sønderborg ordningen. 

3.6.   Åben Skole  2019  

Foregår sidste torsdag i september måned. 

Casper beder os alle medbringe minimum et forslag til et emne til Åben Skole 
arrangementet til næste bestyrelsesmøde. 

Ud fra disse forslag kan vi påbegynde planlægningen. 

 
4. Indkomne forslag 
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Ingen indkomne forslag. 

5. Klubblad 

Klubbladet udkommer igen i august. 
Der sættes et lille indlæg i om badminton afdelingen. Ann´ laver indlægget i 
samråd med Marcus se også under punkt 3.1. 

 
6. Siden sidst i afdelingerne 

• Håndbold afdelingen – Susan. 

Susan deltager ikke i mødet. 

Majbrit har et forslag til en ny aktivitet, som man kunne udbyde i håndbold 
afdelingsregi. Hun tænker på Petanque, som både kan udbydes som en 
indendørs og udendørs aktivitet. Majbrit vil til næste bestyrelsesmøde 
undersøge yderligere deltaljer om, hvordan aktiviteten kan udbydes. 

• Fodbold afdelingen – Thore 

Thore deltager ikke i mødet.  

 
• Badminton afdelingen – Marcus 

Marcus forestiller sig, at såfremt der ikke kommer flere børne – ungdomsspillere 
til den kommende sæson, så vil han selv stille sig tilrådighed som træner. 

Marcus efterlyser fortsat medlemmer til badminton bestyrelsen. 

Ib printer en liste med alle badminton medlemmer og sender den til Marcus. 

 
7. Eventuelt 

Majbrit er ved at indhente tilbud på 150 nye stole til brug ved Lotto spils 
arrangementerne. De nuværende stole er slidt op. Hun opfordres til at få tilbud 
fra 3 firmaer, og  punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Næste mødedato 

Casper rundsender en Doodle. På næste møde, skal der aftales en ny dato for en 
bestyrelsesmiddag. 

Referent: Ann´ H. 120519 


