EKIF Bestyrelsesmøde nr 1
d. 10/3 2014

REFERAT
Deltagere: Teddy, Per A., Anne Marie N Birgit (badminton),
Tommy (fodbold), Ann´ (tennis), Majbrit (håndbold).

Generalforsamlingsreferatet fra d. 3.marts 2014 godkendes.
Referat ifølge dagsorden:
1. Opsummering fra generalforsamlingen
 Angående suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne:
Suppleanterne må meget gerne deltage.
De får tilsendt et referat af bestyrelsesmøderne.
De er ikke stemmeberettigede.
 Kan Teddy deltage i bestyrelsesmøderne:
Per foreslår, at Teddy deltager som samarbejdspartner og
repræsentant for DGS. Bestyrelsen vedtager, at Teddy deltager i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Hvis der drøftes anliggender,
som kun vedkommer bestyrelsesmedlemmerne forlader Teddy
møderne.
 Alle referater fra bestyrelsesmøderne skal opbevares i 5 år, dette
gør sekretæren.
 Referaterne skal, når de er godkendt på det efterfølgende
bestyrelsesmøde, sendes til Leif – web redaktør, og han lægger dem
ud på EKIF´s hjemmeside.
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 Det vedtages, at det fremover er formanden og sekretæren, der
skriver under på generalforsamlingsreferatet inden det offentliggøres
på hjemmeside mm.
2. Nyt fra håndbold udvalget
Majbrit har søgt sponsorat fra Broager Sparekasse til indkøb af en harpiks
fjerner. Afventer returmelding.
Har endvidere søgt Sønderborg Kommune om en Førstehjælpskasse, da
de netop har oplevet at en af børnespillerne kom til skade, og de havde
ikke engang mulighed for at lægge en ispose på, da en sådan ikke fandtes
i hallen. Afventer returmelding.
Angående LOTTO spil. Da det er nogenlunde de samme der deltager i
lottospillet fra gang til gang, undlades annoncering i Gråsten Avis
fremover, da denne annoncering er dyr. Kun hvis der er lottospil, der falder
på ikke planlagte datoer, (planlagte datoer er hver lige uge indtil jul – med
undtagelse af juli måned), sættes der en annonce i Gråsten Avis.
3. Nyt fra tennis udvalget
Tennisudvalget har besluttet, at klargøre begge tennisbaner. Peter Skriver
tager kontakt til Sønderborg Kommune mhp. at bestille dem til
startklargøringen.
Der sendes ansøgning til Kommunen om tilskud til 2 baner.
Dato for hvornår banerne er klar, og sæsonen starter kommer senere.
4. Nyt fra fodbold udvalget
Udendørs sæsonen starter d. 20 marts for børneholdene.
Stormen i oktober 2013 har ødelagt 4 af sponsorskiltene. Tommy vil
undersøge, prisen på nyindkøb af skiltene. Hvis prisen overstiger vores
forsikrings selvrisiko væsentligt, skal skaden meldes til forsikringen.
Tommy har fået en aftale med Hans Jørgen Paulsen om at få udskiftet
pærerne i projektørerne på fodboldbanen.
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5. Nyt fra badmintonudvalget
Badminton nærmer sig sæson afslutningen.
Der afholdes afslutning med klubmesterskab og efterfølgende fest d. 5.
april.
Per vil undersøge muligheden for at udskifte låsene i hallen.
6. Nyt fra EKIF bladet
Det næste blad bliver sendt til tryk d. 11. marts, og Birgit håber, at det kan
deles ud i weekenden lige efter dvs. d. 15. og 16. marts.
Deadline til det næste blad er 10. april.
Fremover - i 2015 – udkommer bladet kun 3 gange om året. Det har været
svært at samle stof nok til bladet til udgivelse 4 gange om året.
Der vil fremover blive udgivet et blad i marts (deadline 1. marts med bl.a.
referat fra generalforsamlingen), i august (deadline 1. august) og
november (deadline 1. november med bl.a. indkaldelse til
generalforsamlingen).
7. Økonomi
Per er ved at sætte Annemarie ind i kasserer opgaverne. De har indtil nu
arbejdet med at få klargjort girokort.
Tennis sender som tidligere brev til medlemmerne og beder dem overføre
kontingent direkte til EKIFs bankkonto.
8. Internet i klublokalet
Fodboldudvalget efterspørger muligheden for at få en internetopkobling til
klublokalet, da de godt kunne tænke sig at have mulighed for at sidde
sammen og se internationale fodboldkampe o.lign.
Teddy undersøger hvilke muligheder der er for en sådan opkobling, og
hvad priserne er.
9. Fejning af gårdsplads langs husmur fra boldbane til omklædning
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Fodboldudvalget har indkøbt nye børster til fodboldstøvler. Børsterne er
placeret for enden af hovedbygningen, og de håber dette vil afhjælpe
problemet med at fodboldspillerne ”banker” jord af mod husmuren.
Hvis DGS skal have mulighed for at leje lokaler ud, må vi alle tænke på, at
det se skal se pænt og ryddeligt ud, når man ankommer til bygningen.
10.

EVT.

Angående forslag fra Kim S. fremsat ved generalforsamlingen, om at der
oprettes en EKIF Facebook gruppe.
Bestyrelsen synes det er en god ide og Tommy påtager sig, at tage
kontakt til Kim og invitere ham til at deltage i det næste bestyrelsesmøde.
Vi må drøfte formål med (hvad skal gruppen bruges til, og hvad skal den
ikke bruges til), regler for og arbejdsgange (hvad skal lægges ud, hvem
kommer med ”stof”, hvilke billeder må lægges ud o.lign) i forhold til en
sådan gruppe og få en aftale med Kim, om han vil oprette og ”stå for”
denne gruppe.
Til generalforsamlingen, blev der også foreslået, at bestyrelsen foretager
en form for befolkningsanalyse i Egernsund, for at klarlægge hvilke
potentielle brugere der er af foreningen, og evt. også hvilke ønsker,
forventninger befolkningen har til EKIF. Tommy vil forhøre sig ved
forslagsstilleren Bjørn Leinum, om han kan tænke sig, at komme med et
oplæg til, hvordan han mener, man kan gribe denne opgave an, og evt.
deltage i et bestyrelsesmøde, hvor vi kan drøfte oplæget.
11.

Næste mødedato

Torsdag d. 8. maj kl. 19.00 i klublokalet DGS.
Per sender dagsorden ud.
Punkt til næste møde: Skal EKIF have en Facebook gruppe?
Tommy inviterer Kim S.

Referent: Ann´ H. 160314
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