
 

 

EKIF Bestyrelsesmøde nr. 5 

d. 18. 3. 2021 

REFERAT 

Deltagere: Casper, Majbrit (EKIF bladet), Marcus (badminton), 
Anne Marie N. (håndbold),  Ann´ 

 

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 3.11. 2020 godkendt. 

2. Økonomi 

• Ib deltager ikke i mødet, men har har sendt en gennemgang af den  
 nuværende økonomi. Casper gennemgår økonomien. 

 Badminton afdelingen har ladet medlemmerne være kontingent fri i denne  
 sæson, da der har været så få dage pga Corona restriktioner, hvor hallen har  
 været åben.    

 Vi skal have undersøgt, hvorvidt den negative rente på indestående i banken  
 vil påvirke vores beholdning. Såfremt vi bliver ramt af dette, skal vi overveje,  
 hvilke tiltag vi kan tage. 

• Tommy Clausen stiller op til kassererposten ved den kommende 
generalforsamling. 

3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt 

      Bestyrelsesposter fremover. 

Tommy Clausen stiller op til kasserer posten (Ibs nuværende post). 

Vi drøfter muligheden, hvis der ikke melder sig personer til formands- og 
sekretærposten, at fortsætte  EKIF som 3 særskilte afdelinger med hver sin 
formand, sekretær og kasserer, dog lægges badminton under fodbold afdelingens 
kasserer. Der vil så være følgende afdelinger: 



 

▪ Håndbold/gymnastik (styrk din krop med motion og dans, stimulastik, power 
yoga, petanque) 

▪ Fodbold/E sport 

▪ Badminton 

Vi foreslår, at de 3 afdelinger afholder 4 fællesmøder om året, hvor fælles 
anliggender drøftes, og der tages beslutninger, der vedrører alle afdelinger,. 
Områder der vedrører alle afdelinger er nuværende: 

▪ Klubbladet 

▪ Lotto 

▪ Fællesspisning 

▪ Hjemmesiden 

▪ Ad hoc emner 

Majbrit vil undersøge, om der er regler for, om men forening uden videre kan opløse 
hovedbestyrelsen og dermed nedlægge posten som hovedbestyrelsesformand. 
Spørgsmål, der skal afklares er: 

▪ Hvor placerer man i en sådan konstellation hovedansvaret for foreningen. 

▪ Hvem skal skrive under på EKIFs vegne, ved henvendelser til EKIF og her 
tænker vi ikke på henvendelser til håndbold, badminton - eller fodbold 
afdelingen. 

▪ Hvem skal modtage post, e mails, og hvem skal man henvende sig til, 
når man har anliggender der vedrører EKIF som hovedforening? Angående 
post/mail nævner Casper muligheden for at oprette en fælles mail postkasse, 
hvor alle 3 formænd modtager al post, og så fordeler posten til den formand, 
det vedrører. 

Kan vi  ”skrive os ud af dette” i vedtægterne, eller er der fastlagte regler for det? 

Der skal tages stilling til, hvis vi må opløse hovedbestyrelsen uden videre, hvilken af 
de 3 formænd (badminton/fodbold/håndbold), der skal varetage de netop beskrevne 
opgaver. 

       Generalforsamling. 

 Dato for generalforsamling sættes til d. 27. april kl. 18.30/19.00 med forbehold  
 for at forsamlingsforbuddet tillader det. 



 

 Der skal sættes generalforsamlings opslag ind på hjemmesiden – Ann´.   
 Facebook – Casper,  Kubbladet. Klubbladet (deadline 3. april) – Ann´sender til  
 Jørgen. 

             Deadline for indberetninger til (Sønderborg Kommune) Sønderborg ordningen  
 er 1. april. Dvs at vi skal have afleveret vores ansøgning, som skal indeholde  
 referat fra generalforsamling og alle afdelingernes formandsberetninger  
 hurtigst muligt efter generalforsamlingen. Tilskuddet fra Sønderborg ordningen  
 udbetales så umiddelbart efter generalforsamlingen. 

  Så snart vi ved, om det bliver muligt, at afvikle vores generalforsamling på den  
 fastlagte dato, indkalder Casper til et bestyrelsesmøde, som skal afholdes  
 som et ”planlægningsmøde” inden genralforsamlingen. 

  Formandsberetningerne sendes til Ann (som samler alle beretninger og  
 videresender til Majbrit), gerne så snart de er klar, så afventer vi  
 referatet fra generalforsamlingen. Vi forventer, at Sønderborg  
 Kommune er klar over, at der kan blive en overskridelse af årets tidsfrist for  
 ansøgninger til ordningen pga Corona restriktionerne. 

   Vi lægger følgende forslag ud til generalforsamlings dagsordenen: 

 1.Hovedbestyrelsen ønsker at opløse hovedbestyrelses formandsposten og  
 lade foreningen fortsætte under 3 selvstændige afdelinger med hver sin  
 bestyrelse og bestyrelsesformand. 

 2. Vi foreslår, at de 3 afdelinger afholder minimum 4 fællesmøder om året og  
 derudover afholder ekstra fællesmøder ved behov. 

4. Indkomne forslag 

        Ingen indkomne forslag. 

5. Klubblad 

        Intet nyt 

6. Siden sidst i afdelingerne 

            Badminton Marcus 

 Der er ikke krævet kontingent af medlemmerne i denne sæson , da de kun har  
 haft mulighed for at træne få gange pga Corona restriktionerne. 

  Marcus vil godt fortsætte som formand for badminton afdelingen. 

            



 

          Håndbold Anne Marie 

  Starter efter sommerferien med et damehold og forhåbentligt også et  
 herrehold. De har en træner til et herrehold. Derudover starter de et børnehold  
 U4/U6, som de har en træner til. 

  Power yoga, Styrk din krop med motion og dans og stimulastik for småbørn  
 fortsætter som  sidste sæson og dertil kommer, at afdelingen igen forsøger at  
 få et Petanque hold oprettet. Denne gang med mulighed for både at spille  
 indendørs og udendørs. 

  Fodbold Casper 

  Afdelingen har et serie 4 og et serie 6 herre hold. Et old boys hold M32 (et 7  
 mands hold for spillere over 32 år). Derudover har de i denne sæson et  
 nystartet damehold, som er kommet rigtig godt fra start med ca. 15 spillere, og  
 et børnehold U7/U8. 

  Afdelingen har for første gang i lang tid genereret et overskud, hvilket skyldes  
 en ihærdig og vedvarende stor indsats. 

  Casper fortsætter også efter generalforsamlingen, som ansvarlig for E sport  
 afdelingen. Casper sender et indlæg om nyt fra E sport afdelingen til det  
 kommende nummer af klubbladet. 

7. Eventuelt 

       Intet 

8. Næste mødedato 

Dato følger jfr dagsordens punkt 3 – Generalforsamling. 

Casper sender dagsorden ud 

 

Geralforsamling: tirsdag  d. 27. april såfremt forsamlingsforbudet tillader det. 

 

Referent: Ann´ H. 22.03.2021 


