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EKIF Bestyrelsesmøde nr. 1/20 

d. 15.1.2020 

REFERAT 

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

 

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 30.10 19 godkendes uden rettelser. 
 

2. Økonomi 

• Ib gennemgår økonomien.  

3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt 

3.1.  Hjemmesiden. 

Det skal stå i EKIFs vedtægter, at det kan forekomme, at fotos, der tages i 
forbindelse med EKIFs aktiviteter og arrangementer i klubbens lokaler eller på 
klubbens baner, kan blive brugt på klubbens hjemmeside, - Facebook, klubbladet 
mm. 

Punktet fremsættes som et forslag til tilføjelse i EKIFs vedtægter til 
generalforsamlingen.  

 
3.2. Åben Skole 

EKIF har datoen d. 26. marts 2020. Casper og Thore forhører sig hos det lokale 
Band Orange Delight, om de kan optræde en halv time. Vi kan tilbyde dem 1500,00 
kr. for at optræde. 

Vi afventer returmelding fra Bandet.  

Returmelding til Casper. Hvem fra bestyrelsen der kan deltage til Åben Skole? 

  
3.3.  Internet i EKIFs klub lokale 
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Håndbold afdelingen ved Maibrit oponerer imod, at de skal betale halvdelen af 
kontingentet til Internet opkoblingen i klublokalet i DGS. 

Vi drøfter vigtigheden af, at vi ser EKIF og de enkelte afdelinger, som en helhed, der har 
mulighed for at benytte alle lokaler på lige vilkår, og derfor også er solidariske omkring 
udgifter til de lokaler, materialer o.a. der bruges af og/eller tilhører klubben. 

For denne gang bliver aftalen, at beløbet  deles mellem Håndbold afdelingen med 1/3 , 
Fodbold afdelingen 1/3 og hovedbestyrelsen 1/3. 

3.4. Lotto 

Ny formand for Lotto er Johannes Rosser.  

Marcus spørger, om det er tilladt, at være formand for 2 ens foreninger, idet 
Johannes Rosser er formand for yderligere en Lotto forening. 

Maibrit vil kontakte Johannes Rosser og undersøge sagen. 

3.5.  Adgang til Egernsund hallen 

Der må ikke udleveres nøgler til formændende af deafdelinger, der har brugere i 
hallen. 

Konceptet for hallen er, at den ALTID er ÅBEN, når den er booket. 

Hvis man skulle komme til en lukket dør, skal man kontakte Maibrit, hvilket kan 
gøres gennem vagtcentralnummeret, som står på indgangsdøren. 

   
3.6. DGS – genforenings arrangementer 

Marcus har deltaget i møderne i udvalget- 

D. 26. – 27. – 28. juni er hallen booket til genforenings arrangementer. EKIF er involveret 
d. 27. juni til Lotto i hallen . Maibrit ved hvad det drejer sig om. Derudover skal EKIF 
deltage med en INFO stand ved hallen, hvor klubben præsenterer sine tilbud. Der skal stå 
nogle medlemmer og/el. bestyrelses medlemmer, der kan fortælle interesserede om EKIF 
og klubbens aktiviteter. Der vil samtidig stå flere andre lokale foreninger, klubber mm. 

Genforeningsudvalget spørger fodbold afdelingen, om de evt. vil arrangere en fodbold 
kamp. Thore vil tage dette med til næste afdelings bestyrelsesmøde. 

Der vil blive arrangeret et fællesspisnings arrangement i hallen d. 27/6. 

Casper vil sende referat af det næste møde til bestyrelsen. 

3.7. Generalforsamling 2020 

Casper har booket lokaler. 
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Per Andersen kommer som ordstyrer. 

Indkaldelsen er sat på hjemmesiden, på Facebook og på INFO tavlen. 

Ann´ bestiller smørrebrød og køber øl og vand.  

Hoved bestyrelses kassereren (på valg i lige år) Ib er på valg. Han modtager 
genvalg for 2 år, og ønsker derefter at stoppe. 

1. suppleant (på valg i lige år) Mari Louise Skriver er på valg 

2. suppleant (på valg ulige år) er Tommy Clausen.  
 
1. bilags kontrollant (på valg i ulige år)  Anne Marie Naujek 

2. bilags kontrollant (på valg lige år) Per Andersen er på valg 

 
4. Indkomne forslag 

       Ingen indkomne forslag. 
 

5. Klubblad 

       OBS deadline for klubbladet er d. 2/2 20. 
       2. suppleant er Tommy Clausen. Det skal rettes i klubbladet. 
 

6. Siden sidst i afdelingerne 

• Håndbold afdelingen – Susan. 

Susan ikke til stede. 

Maibrit informerer om, at der har været tilgang af spillere både på dame og 
herresiden. 

Håndboldafdelingens formand Susan er på valg i år. 

• Fodbold afdelingen – Thore 

Thore takker Lotto, for at de har bidraget til den positive udvikling i EKIFs 
budget. 
2. juledags stævnet blev igen et rigtig godt arrangemenet. Der deltog 28 hold. 
Der kan ikke deltage flere hold, da stævnet blev afviklet fra kl. 8.30 til 18.00. 
 
Thore ønsker, at man næste år finder personer, der kan sætte bander op og tage 
dem ned igen, så arrangørerne ikke selv skal stå for det. Efter en lang stævne 
dag, er det en opgave, som de gerne vil undvære. 
Det er 3. gang stævnet afvikles mens Thore har været formand for afdelingen. 
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Der var godt styr på afviklingen i år. 
Det er utroligt tidskrævende at samle sponsorater. 
 
U6 holdet´s træner Mathias synes, at holdet har fungeret så godt, at han har 
mod på også at starte et hold op til udendørs sæsonen. 
 
Fodbold afdelingen har nedsat et udvalg, som vil påtage sig opgaven med at få 
sat den tidligere planlagte Grillhytte op. 
 

• Badminton afdelingen – Marcus 

Intet nyt.  

Badminton afdelingens formand Marcus er på valg i år. 

Marcus kunne fortsat godt tænke sig flere medlemmer i badminton udvakgets 
bestyrelse. 

 
7. Eventuelt 

Tid til EKIF (Casper). Casper informerer om, at han har svært ved at finde tid 
nok til bestyrelses arbejdet pga sit arbejde i Kolding. Han synes ikke selv han 
udfører posten, som han gerne vil, og finder det ikke  tilfredsstillende hverken 
for ham selv eller for klubben. Han ønsker derfor at stoppe som formand ved 
generalforsamlingen i 2021, hvor han er på valg. 
 
Thore har også svært ved at finde tid nok til  arbejdet som formand for fodbold 
afdelingen. Han er på valg som formand for fodbold afdelingen i år, og 
overvejer indtil generalforsamlingen, om han vil fortsætte. 
 
Ann´stopper som sekretær, når hun er på valg ved generalforsamlingen i 
2021. 
 
Ib stopper som kasserer, når han er på valg ved generalforsamlingen i 2022. 
 
Vi kan se, at vi har et virkelig seriøst problem allerede fra næste år, og punktet 
skal sættes på til førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
Maibrit ønsker penge, så Lottoudvalget kan komme ud og spise sammen med 
deres ægtefæller. De er 7 personer. Punktet sættes på til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

8. Næste mødedato 

Aftales efter generalforsamlingen. 

Referent: Ann´ H. 22.01.20 


