EKIF Bestyrelsesmøde nr 4
d. 7/3 2015

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

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 12.1.15 godkendes.

2. Konstituering
Per A. formand
Ib F. Nielsen og Anne Marie N. kasserere
Ann´ sekretær, repræsentant for tennisafdelingen
Majbrit repræsentant for håndboldafdelingen
Tommy repræsentant for fodboldafdelingen
Birgit repræsentant fra klubbladet og for badmintonafdelingen indtil den nyvalgte
udvalgsformand Teddy træder til ved starten af efterårssæsonen.

3. Nyt fra EKIF bladet
Det grønne køkken har en annonce i klubbladet. Der er ikke betalt for denne
annonce, og den skal derfor fjernes medmindre Det grønne køkken fortsat ønsker
annoncen. Anne Marie vil undersøge sagen.
Anne Marie har forslag til nye annoncører, hun undersøger og melder tilbage.
Drøftelse af om vi fremover skal bruge Claudius S. til at tage sig af den grafiske
opsætning af bladet. Der har været problemer med overholdelse af tidsfristerne,
hvilket har haft konsekvenser for udgivelsestidspunktet og dermed for tidsfrister og
arrangementer annonceret i bladet.
Birgit tager en drøftelse med Claudius om, han fortsat ønsker at påtage sig
opgaven.
Ved sidste omdeling af bladet, var der problemer med at ikke alle gader i
Egernsund fik bladet, der var klager over at bladet var vådt, og der blev fundet
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blade der lå tabt på vejen. Birgit har påtalt dette overfor de 2 drenge, der får
betaling for at omdele bladet.
Vi reducerer oplaget med 100 eksemplarer, fra det nuværende antal på 850 til 750,
da der de sidste gange har været overskud af blade.
Fra næste år, vil vi tage op, om annoncørerne skal ”spørges” om deres fortsatte

annoncering via mail, og ikke som nu, at de får en skriftlig henvendelse.
4. Økonomi
Anne Marie ønsker, at det fastlægges, hvad håndbold afdelingen fremover skal
betale til EKIFs fællebudget.
Tennis afdelingen betaler 1500,00 kr. pr. år
Badminton afdelingen betaler 3000,00 kr. pr. år
Fodbold afdelingen betaler 6000,00 kr. pr. år
Der bliver fastsat et beløb for håndbold afdelingen på 2500,00 kr. pr. år.
Anne Marie spørger om EKIF fremover skal sælge passive medlemskort. Det har
altid været en måde hvorved håndbold afdelingen har tjent lidt ekstra.
Per foreslår, at såfremt håndbold afdelingen har ressourcer til at stå for salg af
passive medlemskort til EKIF, så kan håndbold afdelingen indkassere fortjenesten.
Håndbold afdelingen tager emnet op på deres næste udvalgsmøde, og Anne Marie
undersøger, hvad det koster at få trykt passive medlemskort.
Håndbold afdelingen har tidligere på året indkøbt lege-skummoduler til hallen for et
beløb på 20 000,00 kr. Modulerne bruges bl.a. til træning af børne håndbold
holdene. Børnehaven og Dagplejen har hver betalt 4000,00 kr til modulerne.
Håndboldafdelingen spørger EKIFs hovedbestyrelse om de vil betale 6000,00 kr til
modulerne og håndbold afdelingen betaler også selv 6000,00 kr.
På badminton afdelingens vegne siger Birgit fra overfor at EKIF betaler til
modulerne, da EKIFs bestyrelse ikke er blevet spurgt inden indkøbet, og indkøbet
er ”grebet forkert an”.
Per mener godt at EKIF kan betale en del af indkøbet, da hallen skal være et gode
for så mange som muligt, og modulerne kan komme mange brugere til gode, dog
skal et indkøb i denne prisklasse ALTID godkendes i EKIFs bestyrelse, hvis de skal
inddrages i betalingen.
Ann´ er indforstået med at EKIFs bestyrelse deltager i betalingen med samme
begrundelse som Per. Tommy ønsker at drøfte hvorvidt EKIF skal betale til
indkøbet i fodbold udvalget inden han giver en melding , og punktet tages op

igen ved næste bestyrelsesmøde.
5. Nyt fra håndbold udvalget - Maibrit
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Dame holdet rykker op i serie 2.
Herre holdets træner er stoppet meget pludseligt, og holdet klarer sig nu uden
træner. De klarer sig godt og pt. På en 2. plads i deres pulje.
Børne holdet U4 har 17 børn og børneholdet U6 har 22 børn.

6. Nyt fra tennis udvalget – Ann´
Der skal investeres i nye stolper og net til banerne. Peter S. undersøger priser på
net og stolper og om kommunens folk kan gøre det, og hvad det koster at få
kommunen til at fjerne de gamle stolper og sætte nye stolper op. Alt efter hvor dyrt
det bliver, kan det eventuelt blive aktuelt kun at få ”renoveret” den ene bane i år.
Der vil blive købt nye stolper og net til Egernsund Hallens indendørs tennis bane.
Indkøbet vil Ahlmansparken ”stå for”.
Det vil så blive muligt for ældresagen at booke indendørs tennisbane, men de skal
allerede nu give Maibrit besked på, hvornår de ønsker haltider til vintersæsonen.
Ann vil kontakte ældresagen, Gundersen og bede ham kontakte Maibrit hurtigst
muligt.

7. Nyt fra fodbold udvalget - Tommy
Nye i bestyrelsen er Morten Rathje og Mads Rathje (suppleant).
Tue Schelke er trådt ud af bestyrelsen.
Serie 5 holdet forventer at rykke op i serie 4.
Tommy har været til hjælper-fordelings-møde i Gråsten Ringriderforening.
De mangler hjælpere generelt, men især fredag og lørdag aften. Der er ringridning
fra d. 17 til d. 19. juli.
Kloakering hen over fodbold banen starter i maj. Gravearbejdet tager ca. 14 dage
og der bliver sået græs på banen, så snart de er færdige med arbejdet.
Parkeringspladsen foran Den Gamle Skole bliver i perioden brugt som depot.

8. Nyt fra badmintonudvalget - Birgit
Sæsonen er ved at være slut.
Afslutning for børn og klubmesterskab er annonceret.
Teddy er valgt som ny formand for badmintonudvalget. På grund af ombygning i
salonen indtræder han først i udvalget til efteråret. Birgit forbliver formand til han
afløser hende.

9. Eventuelt
Intet
10.

Næste mødedato

Tirsdag d. 19 maj kl. 19.00 i klublokalet DGS.
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 110315
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