EKIF Bestyrelsesmøde nr 3
d. 14/8 2014

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

Referat ifølge dagsorden:
1. Referatet fra d. 8.maj 2014 godkendes.


Opfølgning:

 Senest d. 1/9 kommer der chip lås på døren ved hovedindgangen.
Formændene for de forskellige afdelinger får udleveret et antal låsechips, som de kan fordele til de medlemmer, der har brug for det.
 I stedet for dankort terminalen i hallen, indkøbes der en smartphone
– som kan bruges til betalings-transaktioner.
2. Nyt fra Tennis afdelingen
Sæsonen er godt i gang. Banerne er blevet rigtig gode.
Der har været en forespørgsel fra Gundersen, om det er muligt for
pensionisterne, at få en hal tid, gerne om formiddagen, til at spille
indendørs tennis.
Majbrit kan oplyse, at der nuværende ikke er ledige hal tider, da
Sønderborg Kommune har booket samtlige ledige tider til Social
Psykiatrien.
Det kan evt. vise sig senere på sæsonen, at de ikke bruger alle tiderne,
og Majbrit vil i så fald give tennis afdelingen besked.
3. Nyt fra håndbold afdelingen
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Næsten alle trænere er på plads.
Lottospil afvikles fremover i den ”nye skole” i det lokale, som
pensionisterne også har fået stillet til rådighed (det tidligere musik
lokale).
.
4. Nyt fra fodbold afdelingen
Der er ca. 15 spillere til træning hver gang.
Tommy er i gang med at forhandle med trænere til næste år.
Trænerne til vinter sæsonen er på plads.
Der forsvinder fodbolde fra boldrummet. Trænerne er opfordret til at
låse boldrummet under træningen.
Boldrummet er ved at blive udvidet idet kridt rummet inddrages.
Angående hjælp til Graasten Ringridning. Det var meget dårligt
organiseret i år, og Tommy er i tviv,l om fodbold afdelingen vil deltage til
næste år. Det er også meget svært, at finde medlemmer/folk, der vil
hjælpe.
Tommy efterspørger en fælles holdning for EKIF og afdelingerne under
EKIF til at sende opmærksomhed til sponsorernes jubilæer, runde
fødselsdage mm.
Tommy vælges som kontaktperson for gaver/opmærksomhed til
sponsorer. Det vil sige, at har den enkelte formand kendskab til en
sponsor, der skal have en opmærksomhed, kontakter han/hun Tommy.
Angående opmærksomhed til medlemmer, da afgør den enkelte
afdeling selv hvem der skal have og hvilket beløb, der skal gives for.
Angående reklameskilte ved fodboldbanen. Tommy bestiller et EKIF
skilt.
Der skal stå tydeligt på alle regninger, der afleveres til Ib F. N., hvilken
afdelingen regningen vedrører. Hvis der så er noget Ib er i tvivl om, har
han mulighed for at henvende sig direkte til afdelingens formand.
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5. Nyt fra badmintonudvalget
Sæsonen starter 1. september.
Birgit har fået 2 nye bane tilmeldinger.
Hjælpetræneren til børneholdene, som var fundet, er sprunget fra og
Birgit vil se, om hun kan få Tobias A. til at varetage træningen.
6. Nyt fra EKIF bladet
Trykning og distribution af klubbladet har fungeret tilfredsstillende sidste
gang.
Birgit præsenterer en oversigt over datoer for deadlines, udgivelse af og
faste punkter til det enkelte nummer af klubbladet (jfr. bilag).
Bladet udgives som tidligere 4 gange om året.
7. Økonomi
Kort gennemgang af hvordan EKIFs økonomi ser ud – ved Per.
Der er 21 fodbold spillere, der mangler at betale kontingent.
Hvem skal inddrive kontingent restancer, og hvordan inddrives de?
Ca. 1 måned efter at girokortene med kontingent opkrævningerne er
sendt ud, printer Anne Marie en liste ud, hvoraf navnene på de
medlemmer, der ikke har betalt, fremgår. Listen sendes til
afdelingsformændene, som så selv sørger for at indkræve restancerne
– sende ”rykker” girokort ud.
Sponsor restancer i forhold til klubbladet vil Birgit tage sig af.
Restancer for skilte på stadion vil Tommy tage sig af.
8. Takkekort
Tommy vil udarbejde og få trykt et takke-, lykønskningskort med EKIF
logo.
9. Klublokale/omklædning
I forbindelse med at gymnastiksalen bliver brugt til private fester, har
der været forespørgse,l om man kan leje klublokalet til fester, hvor
antallet af gæster ikke er så stort (omkring 30 personer). At leje
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klublokalet ud til dette er problematisk, da fodbold spillerne i så fald ikke
kan have deres ”ting” så som drikkevarer mm. stående i lokalet.
Per foreslår i forhold til dette, at når DGS ønsker at overtage det
nuværende klublokale, så må de stille et andet lokale i DGS til rådighed
for EKIF, og lokalet skal sættes i stand for DGS´s regning. Lokalet, som
Per ser som en god mulighed, har adgang til toilet. og kan indrettes
med TV, køleskab, komfur, opvaskemaskine og et sofa arrangement.
Det er primært fodbold spillerne, der bruger klublokalet, og de er positivt
indstillet på at skifte lokale.
10.
Evt
Der er Julekalendersalg d. 8/11. Man mødes til morgenkaffe i hallens
cafeteria kl. 9.30
11.
Næste mødedato
Mandag d, 3. nov. kl. 19.00

Referent: Ann´ H. 010914
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