EKIF Bestyrelsesmøde nr. 7
d. 11/11 2015

REFERAT
Deltagere: Per A., Birgit (EKIF bladet), Tommy (fodbold), Ann´
(tennis), Majbrit (håndbold). Afbud fra Teddy og Anne Marie.

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 31.08.15 godkendes.

Opfølgning på punkter fra sidste møde
Per:


Der er etableret internetopkobling i DGS.
Især fodbold afdelingen har efterspurgt muligheden for at kunne streame
sportsudsendelser og musik.
Prisen er de første 3 mdr. 500,00 kr. (det er inklusiv opsætning mm),
derefter 250,00 kr. pr. måned.
Bestyrelsen vedtager at EKIF (hovedkassen) betaler 50 % af udgiften til
internettet, det svarer til 1500,00 kr. om året.
 Der er forespurgt ved teknisk forvaltning, om der kan sættes et skilt op, der
viser hen til kulturhuset DGS. Dette er ikke muligt.
Tommy:
 Har fået leveret de færdige logo-plancher til vinduerne i EKIFs
omklædningsrum i DGS. Per og Tommy vil selv sætte logoerne op.
Majbrit:



Åben Skole flytter ned i gymnastiksalen på DGS, da det giver plads til flere
deltagere.
Håndbold afdelingen har på deres sidste bestyrelsesmøde godkendt
fordelingsnøglen, som EKIF bestyrelsen har foreslået på bestyrelsesmødet
d. 31/8, jfr. punkt 3 i referatet derfra.
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2. Nyt fra håndbold udvalget - Majbrit
Der er blevet opsat en hjertestarter i Egernsund Hallen. Den kan kun benyttes af
brugere af hallen, dvs. den er ikke tilgængelig for offentligheden.
Der har været problemer med at gulvet i hallen er meget glat. Dette skyldes at
rengøringen bruger uforholdsvis meget harpiksfjerner, som efterfølgende ikke
renses af gulvet. Majbrit opfordrer alle, der oplever det glatte gulv som et problem,
til at henvende sig til rengøringen mhp, at problemet afhjælpes.
Lottospil. Efter arrangementet er flyttet fra søndag til mandag, er der igen rigtig
mange deltagere. Ved sidste lottospil var der 98 deltagere i forhold til tidligere ca.
60-70 deltagere.
Håndbold damerne ligger på en 2. plads.
Herrerne ligger på en 1. plads.
Der er i år et U10 + et U6 hold. Begge hold er blandede pige og drenge hold.

3. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy
1. holdet er rykket op i serie 4. Der er ca. 20-25 spillere på holdet.
Der er tilmeldt 3 hold til indendørs fodbold.
U6, U8 og U12.
Afdelingen mangler 3 trænere.
Fodbold afdelingen har holdt en fest i klublokalet. Der er i den forbindelse
bortkommet en tablet, (som blev brugt til musik) og 4 gavekort á 200,00 kr. Det er
utrolig ærgerligt, at der forekommer tyveri i og fra klubbens lokaler, men da
opbevaringen af tabletten var skødesløs, idet den lå i et ulåst skab, vil EKIF ikke
bidrage økonomisk til at erstatte den.
Tommy vil gerne have repareret hegnet på stadion til højre for fodboldbanen.
Hegnet er efterhånden helt ødelagt, og det er ikke pænt at se på.
Bestyrelsen giver Tommy tilladelse til at sørg for reparation af hegnet, og han
skaffer i første omgang en pris på reparationen, som meldes ud til bestyrelsen.

4. Nyt fra tennis udvalget – Ann´
Tennis udvalget har holdt møde, og der er flere i udvalget, der ikke ønsker at
fortsætte i udvalget efter generalforsamlingen i februar.
Udvalget vil sætte et OPRÅB i klubbladet, hvor der efterlyses personer, der ønsker
at træde ind i udvalget og videreføre tennissporten i Egernsund. Er der ingen, der
melder sig, indstiller udvalget til EKIFs hovedbestyrelse, at tennisklubben i
Egernsund nedlægges.
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5. Nyt fra badmintonudvalget - ved Per
Hallen er godt fyldt op med badmintonspillere om torsdagen.
Timmy Oldager tager sig af de børn, der spiller badminton.

6. Økonomi
Badminton afdelingen vil undersøge muligheden for at deres medlemmer kan
betale kontingent via Mobil Pay.
Fodbold afdelingen har 7 spillere, der ikke har betalt kontingent. Tommy overvejer,
at indberette disse spillere til DBU, hvorved de spærres for at spille kamp i 1½ år.
Som bestyrelse har vi ikke andre sanktions muligheder overfor medlemmer, der
ikke betaler kontingent end at udelukke dem fra såvel træning som fra at spille
kamp, og i sidste instans ekskludere dem fra klubben.
Bestyrelsen vil forud for næste sæson annoncere og håndhæve overfor alle
nuværende, som kommende spillere, at der skal betales kontingent inden de får lov
til at deltage i træningen.
Tommy vil prøve at inddrive de manglende kontingenter.
Vi har restance fra 4 annoncører i klubbladet. Anne Marie bedes følge op på dette.
Vi har restance fra annoncører på 2 stadion skilte. Birgit vil følge op på dette.

7. Klubblad
Dette nummer af klubbladet er forsinket i slut bearbejdningen (lay out + levering til
trykkeri), da Claudius er syg.
Bladet SKAL være ude inden 1. december på grund af julekalender træknings
listen, og tilmelding til 2. juledags fodboldstævne. Birgit vil rykke Claudius, så bladet
ikke bliver forsinket.

8. Julefrokost for bestyrelsen
Datoen for bestyrelsesjulefrokosten fastlægges til d. 8. januar 2016. Per sender
mail ud med info og tilmelding.

9. Generalforsamling 2016
Onsdag d. 3. februar 2016.

10.

Eventuelt

Birgit fortæller, at hun ved generalforsamlingen ikke ønsker at genopstille, hverken
til EKIF bestyrelsen, eller som den der tager sig af EKIF bladet.
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Hun vil i den forbindelse sætte et indlæg i det kommende klubblad, hvor hun
opfordrer personer, der kunne tænke sig at overtage opgaven med klubbladet, til at
henvende sig til hende, for at høre hvad opgaven indebærer.
Tommy. Angående loppemarkedet ved DGS. Der er igen blevet brugt et skilt, hvor
der står FREM. Per vil tage sig af at inddrage de gamle FREM skilte.
Tommy har erfaret, at klubbladet de sidste gange ikke er blevet delt ud i Skodsbøl
(op til vejen ned til genbrugsstationen), hvilket det altid er blevet tidligere. Birgit vil
undersøge sagen, og sørge for det kommer til at ske fremover, da det er vigtigt,
også for de annoncører vi har i området.
Majbrit vil gerne have en nøgle til klublokalet i DGS, da hun af og til skal ind og
bruge kopi maskinen. Per vil skaffe hende en nøgle.

11.

Næste mødedato

Tirsdag d. 19.1.16 kl. 19.00
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 22.11.15
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