EKIF Bestyrelsesmøde nr 2
d. 8/5 2014

REFERAT
Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold),
Ann´ (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for
EKIF på de sociale medier)

Referat ifølge dagsorden:
1. Referatet fra d. 10.marts 2014 godkendes.
 Fremover sender Ann´ de godkendte referater til webredaktør for
EKIFs hjemmeside Leif, så de bliver offentligt tilgængelige.
 Hvordan går det med Facebook siden.
Kim S. fortæller og viser at Facebook siden er klar. Den fungerer
som en ”hjemmeside”, hvor man kan gå ind og se nyheder om EKIF,
opslag om aktiviteter, resultater fra arrangementer, kampe, billeder
og hvad man ellers ønsker skal offentliggøres der. Indtil videre står
Kim som administrator og godkender for siden. Det vil sige, at det vi
ønsker at få publiceret på siden, lægger vi ud, og derefter
godkender/sorterer Kim materialet og gør det offentligt tilgængeligt.
Fotos kan vi selv lægge direkte ud på siden.
Kim vil gerne have tilsendt et foto fra hver af afdelingerne, som skal
bruges til et profilbillede.
Derudover må vi meget gerne sende info om aktiviteter, datoer
godkendte referater mm til Kim.
Hans mail adresse er: kimsteg@gmail.com
Kim deltager i næste bestyrelsesmøde, for at vi kan ”samle op på”,
hvordan det går med Facebook siden.
 Punktet: Befolkningsanalyse udsættes til næste bestyrelsesmøde.
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 Låse i hallen, Preben, halbestyrer i Ahlmansparken i Gråsten,
overtager driften af Egernsund Hallen 1.august i år. Han vil gerne
have et møde med EKIF, for at få klarlagt ”låsesituationen” og finde
ud af, hvad, der kan gøres, så det kommer til at fungere fremover.
Han foreslår, at han evt. kan søges midler til at installere et ”briklåse-system”. Hvem tager ansvar for at få et sådant møde
arrangeret?
 Internet i EKIF klublokalerne i DGS. Teddy har haft kontakt til Syd
Energi, men der er ikke kommet noget ud af dette indtil videre. Per
mener, at DGS nok skal/vil være med til at finansiere en internet
opkobling. Da DGS ikke har økonomi til dette nuværende, kan vi evt.
starte med en opkobling bare til EKIF klublokalet. Vi afventer en
udmelding fra Teddy – og har evt. mulighed for at koble Kim S. på
opgaven, da han har stor viden på dette felt.
2.

DGS lån.
DGS har fået bevilliget 50 000,00 kr. af Sønderborg Kommune.
Pengene kan ikke udbetales for nuværende, da den juridiske aftale
mellem kommunen og DGS ikke er endegyldigt afklaret, og derfor
mangler underskrifter. DGS er dog kommet i den situation, at de
mangler 20 000,00 kr. til at betale div. fakturaer, og de forespørger
derfor om muligheden for at EKIF låner dem de 20 000,00 kr. indtil
kommunen frigiver tilskuddet.
Per som er godt inde i DGS økonomiske situation garanterer for, at det
beløb EKIF udlåner, bliver tilbagebetalt, da DGS blot afventer, at det
lovede tilskud udbetales.
Birgit foreslår, at punktet om udlån af penge mellem EKIF og DGS eller
andre klubber, foreninger tages op som et punkt til principiel drøftelse
og beslutning ved næste generalforsamling.
I denne aktuelle situation stemmer 4 (Per, Majbrit, Tommy, Ann´) af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer for at udlånet kan finde sted,
og 1 bestyrelsesmedlem (Birgit) stemmer imod. Udlånet vedtages.

3.

Nyt fra håndbold afdelingen
Hal fordelings mødet blev ikke afviklet pga. LOTTO spil, men håndbold
afdelingen har fået de ønskede tider.
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Gråsten fodbold har fået tider i Egernsund hallen onsdag og lørdag
aften.
Dankort terminalen i hallen virker ikke når den ikke konstant er tilsluttet
strøm, og Majbrit spørger, om der kan anskaffes en ny terminal. Per
undersøger dette.
4. Nyt fra tennis afdelingen
Der har været standerhejsning d. 3. maj. Kommunen har klargjort
banerne, og de er blevet rigtig gode i år. Prisen for at få klargjort de 2
baner er ca. 20 000,00 kr. inkl. grus. Der er søgt banetilskud på 10
000,00 kr. fra Sønderborg Kommune.
Angående betaling af kontingent, så sendes EKIFs kontonummer til
medlemmerne, og de overfører kontingentet via banken. De
medlemmer, som ikke har oplyst en e mail adresse får fortsat et
almindeligt brev med en kontingentopkrævning.
5. Nyt fra fodbold afdelingen
Det går godt.
Der har været indbrud i omklædningsrummet. Der er blevet stjålet en
førstehjælpskasse og en fodboldstøvle, og der er skrevet BS 21 på
udskiftningsbænken. Derudover er der stjålet en chip (nøgle) til
omklædningsrummet, hvilket er problematisk, da man med den har
adgang til en del af ”huset” DGS.
Teddy vil sørge for at den stjålne chip, som er registreret med et
nummer, bliver inaktiveret.
Det er i hele taget et problem, at holde alle døre i huset (DGS) låste.
Der er mange brugere på alle tider af døgnet, og man kan ofte opleve,
at komme til en dør, der ikke er låst, når den burde være det.
Per vil tjekke op på nøgle – låse problematikken med DGS.
Tommy har været til møde med Gråsten Ringridning. Gråsten Spejdere
har stoppet deres hjælp, og der er derfor ledige tider, til foreninger der
vil tjene penge ved at hjælpe.
Tommy vil undersøge, om der er EKIF afdelinger, der ønsker at hjælpe
til ved ringridning i Gråsten, der finder sted d. 18, 19 og 20/7. Der er
nuværende 8 personer fra fodbold afdelingen, der har tilbudt at hjælpe.
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Når lokalerne ved omklædningsrummet er lejet ud, er det ikke muligt for
fodboldspillerne at komme ind til deres køleskab, og der er derfor,
blevet stillet et køleskab op på gangen ved omklædningsrummet.
Køleskabet tilhører fodboldafdelingen, og der er hængelås på.
6. Nyt fra badminton afdelingen
Der er afviklet klubmesterskab for børn med 14 deltagere. Det var et
rigtig godt og hyggeligt arrangement.
Klubmesterskab for seniorer, startede med fælles morgenkaffe,
badmintonspil og til slut ved 18 tiden fik alle deltagere smørrebrød.
Deltagerne hyggede sig og gav udtryk for, at det var en god måde, at
afvikle arrangementet på.
7.

Nyt fra EKIF bladet
Birgit forslår at bladet kun udkommer 3 gange om året. Det er svært, at
skaffe stof nok til 4 udgivelser.
Per mener, vi har en forpligtelse overfor vores sponsorer/annoncører,
der forventer/er blevet lovet, at bladet udkommer 4 gange om året. Hvis
det fremover kun udkommer 3 gange, skal de så betale mindre?
Kan bladet evt. udkomme hvert kvartal?
Vigtige tidspunkter for hvornår bladet udkommer:
 Indkaldelse til generalforsamling: 1/12
 Referat generalforsamling: 1/3
 Sæsonstart fodbold
 Sæsonstart badminton
 Sæsonstart håndbold
 Sankthans arrangement opslag
 Juletræsfest opslag – inden 1/12
 Julekalender - inden 1/12
 Indbydelse til 2. juledags-fodboldstævne - inden 1/12
Er følgende plan en mulighed?
Deadline 1/12 til omdeling første uge i januar
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Deadline 1/3 til omdeling første uge i april
Deadline 1/6 til omdeling første uge i juli
Deadline 1/9 til omdeling første uge i oktober
Birgit vil undersøge, om vi med denne plan er ”dækket ind”, så vi får alle
de vigtige begivenheder og arrangementer med til tiden, og om
nødvendigt kommer hun med en ny tidsplan.
8.

Indkomne punkter
Tommy har set, at EKIF og DGS står som arrangør af det nyligt
afviklede loppemarked. Det undrer ham, da han ikke var vidende om, at
EKIF havde noget med dette arrangement at gøre.
Per mener det skyldes, at der var 4 medlemmer af EKIF, der hjalp til
ved loppemarkedet. Per vil pointere over for Torben Mathiesen, at EKIF
ikke ønsker at stå som medarrangør af fremtidige loppemarkeder, men
gerne vil hjælpe efter evne.

Majbrit nævner, at der har været/er nogle samarbejdsuoverensstemmelser ved LOTTO spils arrangementerne. Det er EKIF
der står for dette arrangement, der afvikles hver anden mandag i lige
uger kl. 17.00.
Der mangler ofte borde, så hun spørger om det er muligt at indkøbe
billige klap borde, hvilket hun får ja til.
9. Økonomi
Intet nyt
10.
Evt
Intet
11.
Næste mødedato
Torsdag d, 14. august kl. 19.00

Referent: Ann´ H. 180514
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