EKIF Bestyrelsesmøde nr. 3/20
d. 1.9. 20
REFERAT
Deltagere: Casper, Thore (fodbold), Majbrit (EKIF bladet), Marcus ,
(badminton), Anne Marie (håndbold), Ib, Ann´

Referat ifølge dagsorden:

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

2. Økonomien
Ib gennemgår økonomien.

3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt
•

Internet i klublokalet på DGS. Vi drøftede ved sidste bestyrelsesmøde prisen,
som vi betaler til DGS. Prisen er 3200,00 kr., hvoraf EKIF betaler det halve =
1600,00 pr. år. Casper har drøftet dette med Torben fra DGS. Torben vil
undersøge hos YOUSEE, som er vores udbyder, om det er muligt at få en
lavere pris. Det undrer os i bestyrelsen, at Sønderborg Kommune betaler
internettet i klublokalerne i Broager, men vi skal selv betale. Dette vil Torben
også undersøge. Vi afventer returmelding fra Torben.

•

Hjemmeside opdateringer. Det er uændret svært for hjemmeside redaktøren
at få nyheder, opdateringer, fotos mm. fra afdelingerne. Oplysningerne der
ligger på hjemmesiden er taget fra Facebook. Der er lagt en Facebook feed
ind på fodbold hjemmesiden, så fodbold Facebook opdateringerne
kontinuerligt kommer ind på hjemmesiden, og så er der sat en besøgstæller
på hjemmesiden.

•

Bestyrelsesposter. Casper stopper som formand, og Ann´ som sekretær ved
næste generalforsamling. Vi skal finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Casper
vil lave opslag med opråb til at melde sig til bestyrelsen i EKIF. Opslaget skal
på Facebook, hjemmesiden og i klubbladet.

•

Juletræsfest. Susan foreslår, at vi byder Borgerforeningen, som plejer at
arrangere juletræsfesten, op til samarbejde. Hun synes, at der mangler
nytænkning i forhold til festen, bl.a. vil det være en god ide, hvis forældrene
bliver inddraget aktivt under arrangementet. Majbrit vil tage kontakt til
borgerforeningen, Tove Hagenau.

4. Indkomne forslag
Casper spørger om bestyrelsen kan tilslutte sig, at der afsættes økonomiske midler
til at få lys på kampbanen. Bestyrelsen er positiv. Han undersøger, hvad det vil
koste, og om kommunen giver tilskud til det.

Thore vil gerne, at klubben får mobilPay. Lige nu bruger han sit eget tlf. nr. til
mobilPay, og det er problematisk. For at EKIF kan få mobilPay, skal der oprettes en
ny EKIF konto, som Thore skal have fuldmagt til. Dertil skal han bl.a. bruge kopi af
pas og sygesikringskort fra alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen synes det er en god ide, og Thore går videre med oprettelsen.

Passivt medlemskab. På det nuværende passive medlemskort, står der, at man ved
at købe medlemskortet støtter EKIF, men det er håndbold afdelingen, der ”sælger”
medlemskortet, og det er også dem, der får overskuddet fra salget. Det er faldet
nogle af fodbold afdelingens medlemmer for brystet, at det står, at EKIF for
overskuddet, men at det reelt kun er håndbold afdelingen.
Anne Marie foreslår, at man fremover deler udbuddet af det passive medlemskab
mellem fodbold-, badminton- og håndbold afdelingen. Det vil sige alle 3 afdelinger
skal hjælpe med at ”sælge” passive medlemskort, og det indkomne beløb deles
efterfølgende mellem afdelingerne.
Thore vil tage op på næste fodbold bestyrelsesmøde, om fodbold afdelingens
medlemmer ønsker at deltage i ”salg” af passive medlemskort.
Hvis de ikke vil deltage, skal teksten på medlemskortene evt. ændres, så der
kommer til at stå, at man ved at købe medlemskortet støtter håndbold afdelingen.
Dette punkt tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

E fodbold. Casper har fået en forespørgsel fra en mor, om muligheden for, at
hendes søn kan spille e fodbold i EKIF. Der skal være minimum 2 deltagere, for at
man kan tilmelde et hold til turnering. Casper vil lave et opslag, og vi afventer, om

der er interesse for aktiviteten. Han forventer ikke, at EKIF kan få et hold med i
turneringen i denne sæson, men måske til næste sæson.

5. Klubblad
Intet til dette punkt udover, at Susans navn skal rettes til Susan Diana Johnsen
Asmussen.

6. Siden sidst i afdelingerne
Fodbold Thore: Indvielsen af grillhytten, hvor sponsorer mm. var inviteret, var et
meget vellykket arrangement, hvor ikke kun EKIF medlemmer, sponsorer mm
deltog, men også mange borgere fra byen lagde vejen forbi.
Fodbold afdelingen har haft et samarbejde omkring det afviklede
børneloppemarked, som fandt sted på Egernsund stadion.
Afdelingen har startet et motionsfodbold hold, for spillere i alderen 40+. Det foregår
hver søndag kl. 10.00 på Egernsund Stadion. Træner er Henrik Rathje.
U6 fodbold starter først igen til vintersæsonen.
Der er indkøbt nye net til fodbold målene.
Afdelingen planlægger et sommerstævne d. 3. juli 2021 og et julestævne 2020.
Der afholdes fodbold afslutningsfest d. 31. oktober 2020.

Håndbold Majbrit: Fitness Dance har fået nyt navn og hedder nu Styrk din krop
med musik og dans. Instruktør er som tidligere år Kirsten Christensen.
Afdelingen starter et hold op som hedder Power Yoga. Instruktør er Martina
Johansen.
Dame håndbold holdet starter i serie 2.
Det har ikke været muligt i år at samle spillere nok til et herre hold.

Badminton Marcus: Opstart med motions badminton d. 3. september.

7. Eventuelt

Lotto. Der er deltagere, der føler sig generet af, at rygerne samler sig lige udenfor
indgangs døren. Majbrit vil bede rygerne om fremover, at gå væk fra området
omkring hallens indgangsdør, når de vil ryge. Vi håber det vil kunne løse problemer

Næste mødedato
Tirsdag. d. 3. november 2020 kl. 19.00
Casper sender dagsorden ud.

Referent: Ann´ H. 10.09.20

