
 

 

 

 

EKIF 

Generalforsamling 

d. 11. maj 2021 

 

 
 
 

 
Caper B. M. byder velkommen. 
 
Referat ifølge dagsorden: 
 

 

1.  Valg af dirigent /ordstyrer. 

Per Andersen vælges. 
Han bekræfter, at generalforsamlingen er rettidigt varslet og dermed lovlig. 
 

2.  EKIF´s beretning ved formand Casper B. Mortensen. 

Se bilag 1. 

Beretningen godkendes. 

 

3.  Udvalgenes beretninger. 

1. Håndboldudvalget ved formand Susan 

Bilag 2 

2. Badminton udvalget ved formand Marcus 

Bilag 3 

3. Fodbold udvalget ved formand Thore 

Bilag 4 

 

4.  Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet og budget. 

Årsregnskab for EKIF – fodbold/badminton fremlægges af Ib F. Nielsen 

Revideret regnskab godkendes. 

Årsregnskab for håndbold afdelingen fremlægges ved Majbrit Clausen. 

Revideret regnskab godkendes. 

 

5.  Ændringsforslag til vedtægter 

Casper formand for hovedbestyrelsen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Der er ikke mødt en person til generalforsamlingen, som ønsker at stille op til posten, og vi 

går derfor direkte til punktet, der hedder ændringsforslag til vedtægter. 

Den siddende hovedbestyrelse har indgivet et forslag til ændringer af vedtægter, (jfr. punkt 

8). 



Forslag til nye vedtægter gennemgås. Der er følgende ændringer i forslaget. 

 

a.  Formandsposten nedlægges, i stedet laves et formandskab bestående af de tre 

udvalgsformænd. 

Per foreslår, at de nye vedtægter giver plads til, at der kan komme flere afdelinger ind 

under EKIF, og der skal derfor ikke være et fastlagt antal formænd. 

a.  Formandsposten nedlægges, i stedet laves et formandskab bestående af alle 

udvalgsformænd. 

 

b.  Tegningsberettigede er formandsskabet i forening, dvs. alle tre udvalgsformænd. 

i stedet 

b.  Tegningsberettigede vedrørende forhold, der vedrører hovedorganisationen er 

formandsskabet i forening, dvs. alle udvalgsformænd. 

 

Vedtægterne bliver som følger: 

 

§ 1: Foreningen navn er EKIF. Den består af en række idrætsgrene, og har hjemsted i 

Egernsund, Sønderborg Kommune. Foreninger hjemhørende i Egernsund kan til enhver 

tid optages i EKIF. 

 

§ 8: punkt 6. Valg af: Formandskab, formændene vælges for 2 år i lige år. Kassereren 

vælges for 2 år i ulige år. 

 

§ 15: Tegningsberettiget er formandskabet i forening, dvs. alle udvalgsformænd. 

 

De nye vedtægter vedtages enstemmigt. Der er mødt 13 personer op til 

generalforsamlingen. 

 

 

6.  Valg til bestyrelse 

På valg: 

 

Formand for EKIF (hovedbestyrelsen) for 2 år på valg i ulige år. 

Punktet bortfalder jfr. punkt 5. 

 

Sekretær for EKIF (hovedbestyrelse) for 2 år på valg i ulige år. 

Ann´ ønsker ikke genvalg. Ingen personer til generalforsamlingen, som ønsker at stille op 

til posten. 

Posten bortfalder, og de enkelte afdelinger vil på skift vælge en person til at skrive referat 

til deres fællesmøder. 

 

Kasserer for EKIF (hovedbestyrelsen) for 2 år på valg i lige år. 

Ib ønsker at fratræde. 

Bestyrelsen havde et forslag til en ny kasserer, men det viser sig, at han først kan træde til 

senere på året. 



Der skal derfor findes en anden midlertidig kasserer/løsning. 

Ib tilbyder at fortsætte som kasserer, til en ny kasserer kan overtage i løbet af året. 

 

2. suppleant vælges for 2 år i ulige år 

Casper vælges. 

(1. suppleant er Marie Louise Skriver vælges for 2 år i lige år) 

 

7. Valg af bilagskontrollanter. 

1. bilagskontrollant vælges for 2 år i ulige år. 

Anne Marie N. modtager genvalg og vælges. 

(2. bilagskontrollant er Per Andersen vælges for 2 år i lige år) 

 

8.  Behandling af indkomne forslag 

Jfr. Pkt. 5 

 

10. Eventuelt. 

Intet under eventuelt. 
 

Referent: Ann H. 12.05.21 

 

 

 

Ordstyrer 

Per Andersen 

 

 

 

Bestyrelsen: 

 

Casper B Mortensen   Ann´ Heuschkel   Susan D. Jacobsen 

 

 

 

 

Thore Naujeck    Marcus Schnuchel  Ib F. Nielsen 


