EKIF Bestyrelsesmøde nr 4
d. 12/1 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. 3.11.14 godkendes med følgende rettelser til punkt 4:
Nyt fra fodbold:
Både håndbold og fodbold afdelingen vil gerne deltage, når DGS afholder
loppemarkeder, hvis de får et varsel på minimum 1 måned. De har brug for et rimeligt
varsel, for at det er muligt, at indkalde medlemmer/hjælpere.
Per melder tilbage til DGS, at EKIF gerne vil deltage med ca. 8-10 personer ved de
kommende loppemarkeder.
Det beløb EKIF tjener ved at hjælpe ved loppemarkeder sættes ind på EKIF´s
hovedbestyrelseskonto.
Det godkendte referat skal tilsendes Torben Mathiesen.

2. Generalforsamling EKIF – hvem gør hvad








Birgit ønsker at træde ud af badminton udvalget. Det vil sige den nye
formand, der vælges, træder ind i hovedbestyrelsen.
Birgit forbliver i hovedbestyrelsen som repræsentant for klubbladet.
Per genopstiller som formand. Det er den sidste 2 års periode han tager.
Ann´ genopstiller som sekretær.
1. + 2. suppleant Kim S. og Susan D. J. er på valg (vælges for 1 år ad
gangen).
1. bilagskontrollant Bjørn L. er på valg (vælges for 2 år ad gangen, ulige år).
Generalforsamlingsindkaldelsen annonceres på EKIFs hjemmeside og i
EKIFs klubblad.
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Per laver dagsorden.
Anne Marie bestiller smørrebrød.
Vi køber øl og vand ved DGS.
Per spørger Asmus, om han vil være ordstyrer.

3. Nyt fra håndbold udvalget - Maibrit
Ros til kassereren – Anne Marie – alle spillere har betalt kontingent.
Alle hold er kommet godt i gang.
Maibrit er blevet ansat som servicemedarbejder ved Ahlmansparken med
arbejdsplads i Egernsund Hallen. Alt der vedrører Egernsund Hallen skal fremover
”gå igennem” Maibrit.
Maibrits tlf. nr: 41 98 17 74

4. Nyt fra tennis udvalget – Ann´
Alle i tennis udvalget er villige til at fortsætte endnu et år.
Der har været en forespørgsel fra Ældresagen i Egernsund ved Gunnersen mhp. en
tid til indendørs mini tennis i Egernsund Hallen. De har efter aftale med Maibrit fået
en tid om mandagen fra 11.00 til 12.30, men har indtil nu ikke benyttet den.
Der har også været en forespørgsel fra Ældresagen i Broager om en tid til
indendørs tennis i Egernsund Hallen. De ønsker at spille på almindelig tennisbane.
Der forefindes et net til indendørs tennis, men stolperne til nettet kan ikke findes i
hallen.

5. Nyt fra fodbold udvalget - Tommy
2. juledagsstævnet var igen en succes. Det gav ca. 20 000,00 kr i overskud.
Indendørs fodbold sæsonen er godt i gang.
Lottospil er blevet afviklet for første gang i Egernsund Hallen. Der var 86 deltagere,
lidt mindre end der plejer, men de fleste deltagere var godt tilfredse med de nye
rammer.

6. Nyt fra badmintonudvalget - Birgit
Julearrangementet måtte aflyses pga for få tilmeldinger.
Den traditionelle tur for børn og unge til Tønder blev heller ikke til noget.
Birgit træner et børnehold med 10-13 spillere. Spillerne hygge sig med træningen
og med hinanden og har ingen ønsker om at deltage i stævner.
Tove L. ønsker at træde ud af badminton udvalget, men hun vil godt fortsætte med
at tage sig af organisering af hjælp til Graasten Ringridning.

7. Nyt fra EKIF bladet
Deadline for næste klubblad er d. 31/1. 15

8. Økonomi
Per fremlægger og gennemgår EKIFs regnskab

9. EVT.
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Tommy: hvis der er fest arrangementer i DGS regi, SKAL fest arrangørerne gøres
opmærksomme på, at de skal rydde op efter deres gæster – også på fodboldbanen,
hvor der af og til har været smidt flasker, dåser o.lign.
Per orienterer om, at Dankort maskine aftalen i Egernsund Hallen er opsagt.
Der er i stedet indkøbt en ISETTLE, en enhed, som man kan pare med en
smartphone, og med/via enheden kan man betale med dankort. Det koster
udelukkende abonnement for smartphonen (149,00 kr/måneden), at have denne
betalingsenhed.

10.

Næste mødedato

Torsdag d. 12. marts kl. 19.00 i klublokalet DGS.
Per sender dagsorden ud.

Referent: Ann´ H. 300115
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