EKIF Bestyrelsesmøde nr. 4
d. 3/11 2014

Deltagere: Birgit Aupke, Anne Marie Naujeck, Majbrit Clausen,
Jørgen Clausen (mødt for Tommy Clausen) og Per Andesen.

REFERAT
1. Godkendelse af referat:
Referatet godkendt, men med følgende forslag fra Majbrit. – Det ønskes muligt at fjerne dele af det
referat som lægges ud på vores hjemmeside, således at person- og interne oplysninger kan udelades. – forslaget vedtaget, og det betyder, at det fremadrettet skal hedde ”Uddrag af referat” på
vores hjemmeside.
2. Nyt fra Tennis:
Intet nyt.
3. Nyt fra Håndbold:
Mange børn på de små hold, således er der pt:
U 4:

10 spillere.

U 6:

22 spillere.

U 8:

8 spillere.

U 18:

10 spillere.

Dertil kommer private dagpleje hold.
Der er fuld hold til bade damer og herrer.
Vedr. lottospil, så håbes der stadig på en løsning i aulaen på den ”nye skole”, men pt. er punktet
lukket på byrådsmøderne, hvorfor det kræver udvalgsformands ønske, for at få det åbnet igen.
4. Nyt fra fodbold:

Serie 6 holdet er rykket op i serie 5. – TILLYKKE.

Næste gang hvor DGS afholder loppemarked ønskes der ikke opsat skilt hvoraf det fremgår at FREM
deltager – Per sørger for at bringe dette videre til DGS.
Både håndbold og fodbold afdelingen vil gerne deltage, når DGS afholder loppemarkeder, hvis de får et
varsel på minimum 1 måned. De har brug for et rimeligt varsel, for at det er muligt, at indkalde
medlemmer/hjælpere. Per melder tilbage til DGS, at EKIF gerne vil deltage med ca. 8-10 personer ved
de kommende loppemarkeder.

Der er rygter fremme om, at grundet pladsmangel skulle fodboldomklædning foregå i samme lokale
for både hjemme- og udehold. Per: Dette har absolut intet på sig, og selvfølgelig klæder hvert hold
om hver for sig.
Der er på nuværende tidspunkt fundet ca. 50 annoncører til 2. juledag stævnet, så det tegner igen
til at blive en succes.
5. Sidste nyt fra badminton:
Stabilt antal børn – ca. 12 stk. – de ønsker mest blot at spille, og er ikke så interesseret i direkte
træning.
Antallet af motionister på niveau med sidste år.
Julestævne afholdes fredag den 281114.
6. EKIF bladet:
Mailadresser skal ajourføres. – ellers kører det som det plejer.
7. Økonomi:
Fornuftig økonomi, men desværre har vi en del udestående kontingent. Dette skal forsøges
indhentet inden årets udgang, dog vil der altid være restance vedr. 2. juledag stævnet, grundet det
sene tidspunkt på året. – De sidste rykkere vedr. skilt stadion og EKIF bladet er sendt ud.
8. Generalforsamling:
Afholdes den 23. februar 2015 kl. 1900 på DGS.
Følgende er på valg:
Formand
Sekretær

2. suppleant
1. bilagskontrollant.
Birgit sørger for, at indkaldelsen kommer med i næste EKIF blad.
9. Evt:
Bestyrelsen med påhæng afholder en lille sammenkomst med middag den 170115 – Nærmere om
tidspunkt og sted følger.
10. Næste mødedato:
120115 kl. 1900 på DGS.

For referat: Per.

