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Formandens beretning 2020 

 

Året hvor foreningslivet gik i stå til covid19.  

 

Som alle nok mere eller mindre har oplevet, erfaret og måske endda haft tæt på, så var 2020 ikke noget at 
råbe højt om. Som verden og Danmark gik i stå, gik foreningslivet i den grad også i stå. Lukkede foreninger, 
lukkede aktiviteter og med en masse medlemmer som ikke kunne nydes deres hobbyer og fællesaktiviteter.  
 
Men for os handler det ikke om at se tilbage, men netop fremad. Trods covid19 epidemien, så har EKIF 
formået at holde liv i medlemmerne via sociale medier, hårdt lobby arbejde og endda formået at udvide 
eksisterende aktiviteter og planlægge nye. 
 
Med et stigende medlemstal, så kan vi kun være stolt over at vi ikke lod os bukke under. 
 
Jeg kan kun rose alle dem der har lavet et benhårdt stykke arbejde, og sige velkommen til at alle nye 
medlemmer i EKIF. Jeg håber i kommer til at nyde foreningslivet i EKIF, og forhåbentligt kan vi sammen 
sikrer os et lysere år. 
 
Mens nye træder til, skal andre nyde deres otium. 
 
Jeg vil gerne sige kæmpe tak til Ib Funder, som igennem et utal af år har brugt sin tid som frivillig i EKIF. Ib 
vil med dagsdato gå af som kassere, og fortsætte sit otium i Egernsund på hjemmefronten. Udover kassere i 
EKIF, så har Ib selv været et aktivt medlem i Egernsund idrætsforening i meget lang tid, sammenlagt har Ib 
brugt 50 år som en aktiv spiller og med tiden bosatte han sig i bestyrelsen. 
 

Tusind tak for din kæmpe indsats igennem tiderne, og vi i EKIF vil ønske dig alt godt fremover. 
Husk på du er altid velkommen til at kigge forbi til en øl i ”Æ” skue! 
 
Men Ib er ikke den eneste der takker af, Ann Heuschkel har også bidraget som frivillig igennem 25 år. 8 år 
som sekretær og resten af årene aktiv i tennis. Igen kan jeg kun sige tusind tak for alt den tid, energi og et 
utal af referater du har bidraget med. Det er på tide du nu kan slappe af, uden et stykke blankt papir og en 
kuglepen i hånden. Udover sekretær arbejdet, så gjorde Ann også et stort arbejde med Tennis/Badminton. 
 
Sidst men ikke mindst, så har jeg selv valgt at træde efter et par gode år som formand. Det har været en 
fornøjelse at møde så mange ildsjæle som EKIF byder på, samt en lærerig, glædelig og udfordrende tid i 
perioder. Tak for mange gode oplevelser, og nye bekendtskaber. 
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