
Formandens beretning 2019 
 
Målet:  

o At vi vil arbejde for at få flere medlemmer, med fokus på de yngre. 

Et af vores mål for 2019 var at få den yngre generation involveret i EKIF, de tidligere år prøvede 
vi via sociale arrangementer med borgerne, men det gav ikke rigtig det afkast som vi havde 
håbet. 
 
Den gode historie - Derfor skulle vi i 2019 prøve andre metoder, men hvad var den rigtige metode for 
at opnå vores mål – Jo enlig var den ganske simpel, NETVÆRK og LYST. Der kom gode 
initiativtagere fra egne rækker. Her tiltrådte 2 skarpe profiler, med lysten til at drive et 
ungdomsfodboldhold.  
Så ud af deres netværk samt lyst, fik de hurtigt stablet et hold sammen til indendørs sæson 
2019. 
Holdet har siden udviklet sig med flere medlemmer og med tro på at det kan bære at komme 
på ”mokkahöle” til sommer, hvor græsset er grønt og vejret er varmt. Desuden har den ene 
træner forslået en fusion med vores naboer i gråsten, i tilfælde af det skulle blive nødvendigt - vi 
må se hvor det bærer hen til sommer 2020. 
 
Medlemstal - Total omkring 248 aktive sports udøvere i EKIF 
 
Fremtiden - I sidste ende så tror jeg på, at hvis vi kan holde fast i stimulastik interessen for de 
yngste (Som jeg roste meget sidste år), og bære den videre med ungdomshold så er der gode 
chancer for at vi i EKIF kan udvikle os i den positive retning på fodbold, badminton og håndbold 
banen. 
Derfor skal vi skal forsætte med at tænke ud af boksen og tænke nyt, ellers ender det med 
indvikling i stedet for at udvikling. I bestyrelsen har vi i hvert fald levet efter den filosofi, og 
kigger man på FREMs historie sidste 50år, så synes jeg bestemt også at der var tænkt ud af 
boksen med alle de forskellige aktiviteter der har været. Jeg kan varmt anbefale jer alle at læse 
den på hjemmesiden. 
 
Den knap så gode historie - Med alt det positive kommer selvfølgelig også lidt negativt. Det er i år 2021 
vi skal sige tak og farvel til Ib Funder ”kassér og inkasso mand” her i EKIF, han har efter XX år i 
bestyrelsen, samt XX år som aktiv sportsudøver i EKIF valgt at trække sine fastgroede fødder 
væk fra bestyrelsen og nyde at der ikke er flere ”regninger” at betale, eller for den sag ”bilag” at 
bogfører i EKIF. Tusind tak for den enorme indsats.  
 
Jeg skal derfor lige gøre jer alle opmærksom på at vi med lys og lygte leder efter ny kasserer fra 
2021, men ikke mindst en ny formand, jeg stopper selv næste generalforsamling i 2020. 
 
Aktiviter & projekter i 2019: 

• Petanque (Aktivitet) 
• Nye stole Lotto (Lotto) 
• EKIF eFodbold (Esport/FIFA) 
• EKIF esport (Esport/Counterstrike) 
• Fodbold ungdomshold U6/U7 (Fodbold) 
• Planlægning af grill skur 2020 (Fodbold) 
• Planlægning af nye udskiftningsbænke 2020 (Fodbold) 
• Stimulastik (Flere medlemmer) 
• FREMs historie første 50år (Ib Funder) 
• Nye trænere 2020 (Fodbold) 

 
Det økonomiske perspektiv er rigtig sundt, og vi er åbne for gode tiltag for at skabe mere 
udvikling. 
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