EKIF Bestyrelsesmøde nr. 2/20
d. 17.6. 20
REFERAT
Deltagere: Casper, Thore (fodbold), Majbrit (EKIF bladet), Marcus ,
(badminton), Susan (håndbold), Ib, Ann´

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra generalforsamlingen d. 19. februar godkendes.

2. Økonomi
•

Ib gennemgår økonomien.

•

Ib har på vegne af lotto- og fodbold afdelingen søgt GDI om Corona refusion til
dækning af tabt kontingent, trænerløn mm. Ansøgningen er bevilliget.

•

One.com som administrerer domænet EKIF koster årligt 900,00 kr. Udgiften er
blevet betalt fordelt på afdelingerne, og den skal fremover dækkes af EKIFs
hovedbestyrelses kasse.

•

EKIF betaler årligt 1600,00 kr for internet adgangen i klublokalerne på DGS.
Beløbet er indtil nu blevet betalt ligeligt fordelt med halvdelen til håndbold
afdelingen og halvdelen til fodbold/badminton afdelingen. Håndbold afdelingen
bruger ikke klublokalerne i DGS. På næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, om
beløbet fremover skal betales af hovedbestyrelses kassen.

•

Vi ønsker at undersøge størrelsen på beløbet. Casper vil spørge Torben/DGS.

3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt
◦

Covid 19

Kort drøftelse af hvad der er sket i EKIF i Corona perioden. Det er især
fodbold/Thore, der har haft udfordringer pga Corona restrektionerne, da krisen har

ramt midt i deres sæson. Thore har arbejdet med at lave retningslinjer og
procedurer, og har i den forbindelse haft kontakt til Sønderborg kommunen, som
ikke har været til den store hjælp.
Der er sat nye låse i og dermed kommet nye nøgler til EKIFs lokaler i DGS. Det
drejer sig om klublokalet, boldrummet og skuret. Alle relevante personer har fået
udleveret ny nøgle.
Generel status fra bestyrelses medlemmerne:
IB: har mistet filerne med EKIFs historie. Casper har filerne, og vil sende dem til IB.
Vi vil meget gerne have historien gjort færdig og lagt på hjemmesiden.
Marcus: Har et lille hold af unge badminton spillere, som gør den Corona afbrudte
sæsonen færdig. De spiller badminton i hallen hver torsdag indtil d. 1. juli.
Thore: Fodbold afdelingen arbejder på at få gjort grillhytten helt færdig, hvorefter de
vil afholde en lille indvielses festlighed.
Majbrit: Lotto starter igen d. 6. juli.
Susan: Dette er sidste bestyrelsesmøde hun deltager i inden hun går på barsel.
Håndbold afdelingen sender en suppleant til næste møde. Afdelingen har afviklet et
bestyrelsesmøde for nyligt. De kan se, at deres udfordring for den kommende
sæson er at skaffe en træner til dameholdet, at skaffe spillere og en træner til
herreholdet og at skaffe instruktør/-er til stimulastik holdene. Afdelingen vil gerne
starte et børnehold som skal tilbyde Leg og Spil. Fitness dance fortsætter denne
sæson som vanligt.
Casper: Er 3 gange blevet kontaktet af forældre til børn på 8 år, som gerne vil spille
fodbold i Egernsund.
Ann´: Efterlyser at der bliver mere bevidsthed blandt bestyrelsesmedlemmerne om
at EKIF har en hjemmeside, som gerne til stadighed skal være opdateret, for at det
giver mening overhovedet, at have en hjemmeside. Alle skal være opmærksomme
på, at sende materiale: opdateringer, fotos, oplysninger mm. , som de mener skal
lægges på hjemmesiden. Alle bedes se på hjemmesiden om de oplysninger der
er på hjemmesiden er korrekte. Returmelding til Ann´, hvis der er noget der skal
rettes.
Jeg foreslår: at punktet: Hjemmesiden – gennemgang og opdateringer, sættes
på som et fast punkt på de fremtidige bestyrelsesmøder.
Ann´ spørger TIM, om han vil ”sætte en besøgs tæller” poå vores hjemmeside. Og
om det er muligt at lave hashtag fra oplsag på Facebooke til hjemmesiden.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Klubblad
Intet nyt

6. Siden sidst i afdelingerne
Se under punkt 3.

7. Eventuelt
Alle genforenings arrangementer er aflyst indtil videre.
Åben Skole arrangementerne er aflyst. Casper har underrettet det band, vi havde
hyret.
Adresser + telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer skal opdateres i klubbladet.
Thore giver Jørgen besked.

8. Næste mødedato
Tirsdag. d. 1. september 2020 kl. 19.00
Casper sender dagsorden ud.
Punkter til næste møde: Forespørgsel til borgerforeningen: om EKIF kan arrangere
juletræsfest sammen med Borgerforeningen.
OBS: bestyrelsesposter ved næste generalforsamling: formand og sekretær

Referent: Ann´ H. 18.06.20

