EKIF Bestyrelsesmøde nr. 5
d. 19/5 2015

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

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 7.3.15 godkendes.

2. Opfølgning på indkøb af skummåtter
Tommy har forespurgt fodboldudvalget, om de kan godkende, at hovedbestyrelsen
bidrager med 6000,00 kr. til håndboldafdelingens indkøb af skummoduler/måtter til
hallen. Fodboldafdelingens bestyrelse har ingen indvendinger. Badminton
afdelingen er fortsat imod, at EKIFs hovedbestyrelse bidrager til indkøbet.

3. Åben skole
Birgit har deltaget i møde omkring Åben Skole. Åben Skole er ikke afviklet siden
dec. 2014. Bestyrelsen bag Åben Skole ønsker at opstarte arrangementerne igen i
september 2015.
Åben Skole vil blive afholdt i festsalen i DGS. Der er plads til 80-90 mennesker. Der
vil ikke som tidligere blive serveret varm mad, men smørrebrød, som deltagerne
bestiller i forvejen.
Arrangementerne afvikles den sidste torsdag i måneden. Deltagerne betaler 10,00
kr. i entre + prisen for det bestilte smørrebrød. Entre betalingen går til DGS for leje
og rengøring af lokaler. En evt. fortjeneste går til ”Åben Skole”.
Arrangementet afvikles forsøgsvis 4 gange, hvorefter det evalueres med henblik på
om det kan/skal fortsætte.
EKIF har fået tilbudt datoen d. 24/9, hvor vi må planlægge indholdet for aftenen.
Øvrige deltagere er: Røde Kors, Menighedsrådet, DGS og Borgerforeningen.

4. EKIF bladet
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Birgit har snakket med Claudius om de problemer, der har været, og han har
forståelse for, at der ”skal strammes op” på aftalerne. Ved sidste udgivelse,
omdeling har det fungeret upåklageligt.
Efter næste generalforsamling skal EKIFs regnskab ikke lægges ud i EKIF bladet.

5. Økonomi
Ib har præsenteret et opdateret regnskab, som gennemgås.

6. Nyt fra håndbold udvalget – Maibrit
Håndbold afdelingen starter op med deres hold til august.
Afdelingen vil afvikle et privat loppemarked i hallen, hvis arrangementet får
indflydelse på andre afdelingers brug af hallen, skal disse spørges inden
arrangementet fastlægges.
Afdelingen ønsker nye højtalere i hallen, da det gamle anlæg ikke fungerer optimalt
mere. Afdelingen har fået et tilbud hjem på et nyt anlæg, der består af 4 højttalere,
hvor lyden vil være tilfredsstillende i hele hallen. Prisen er 17000,00 kr. Bestyrelsen
godkender indkøb af et sådant anlæg, til den angivne pris på 17000,00 kr.

7. Nyt fra tennis udvalget – Ann´
Banerne er klar med nye net og stolper. Kommunen har klargjort banerne godt,
hvad tromling angår, desværre har de ikke brændt ukrudtet godt nok væk.
Vedligehold af området omkring banerne er ikke tilfredsstillende. Græsset bliver
klippet meget sporadisk, og forespurgt ved teknisk afdeling, er afdelingen blevet
oplyst, at vi skal forhøre os ved skolen?
SIB, der har anlagt P plads for kommunen, har gravet tennisklubbens vandledning
over, hvilket efterfølgende har givet problemer med banernes automatiske
vandingsanlæg, som stadigvæk ikke virker, hvilket afdelingen nok må have en VVS
til at reparere.
Afdelingen havde sidste år 16 medlemmer. 2 medlemmer har i år meldt deres
afgang pga. alder. Afdelingen mangler medlemmer, og hovedbestyrelsen må efter
denne sæson tage stilling til, hvor længe man vil ”holde liv” i en afdeling, hvor der er
et så lille medlems tal, og hvor der ikke kommer nye medlemmer.

8. Nyt fra fodbold udvalget - Tommy
Der er ca. 24 aktive børnespillere.
Har haft en pressefotograf til at tage fotos af alle holdene, 3 børne/ungdoms hold og
senior holdet. Billederne skal bruges i reklameøjemed og så får klubben en kopi,
som skal hænges op i klublokalet.
Alle forældre til børne/ungdomsspillerne er blevet spurgt, om deres børn må
fotograferes.
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Majbrit undersøger ved teknisk afdeling, hvordan reglerne er for annoncering på
lysreklamerne ved indkørslen til Gråsten, mhp om EKIF også kan bruge
annonce/reklame søjlerne.
Der er huller i trådhegnet ved fodboldanlægget mod Brovej, og skader på hegnet
over mod Strandvej. Tommy har haft en medarbejder fra kommunen ude og se på
skaderne mhp. at få dem udbedret. Denne reparation kan Sønderborg Kommune
ikke frigøre penge til, hvorfor klubben selv må stå få udbedringen.
Per vil undersøge, hvilket firma, der kan reparere hegnene, og hvad det vil komme
til at koste.
FREM logoet på vinduerne i omklædningsrummene på DGS skal skiftes ud med
EKIF logo. Tommy undersøger, hvem der kan lave LOGO trykket og sørger for, at
det derefter skiftes ud.
Angående klublokale i DGS. Lokalet, der tidligere er tilbudt EKIF som klublokale, er
nu sat i stand og klar til overtagelse. EKIF skal dog selv bekoste, at der isættes en
dør udefra og ind i lokalet, så brugerne ikke skal ind i DGS, når de bruger lokalet.
DGS ønsker et møde med fodbold afdelingen, hvor den videre ”plan” vedrørende
klublokalet aftales.
Per indkalder fodbold afdelingen og en repræsentant fra DGS til et klublokale
møde.
Fodbold afdelingen hjælper til ved Gråsten Ringridning d. 17. juli. De har tilmeldt ca.
8 personer. Er der flere der kan hjælpe, eller kender nogen, der kan hjælpe, må de
gerne kontakte Tommy, da der mangler folk.
EKIF havde 6 personer med noget af dagen ved loppemarkedet ved DGS d. 16.
maj. Der var FREM skilte sat frem ved loppemarkedet, disse skilte skal fjernes

9. Nyt fra badminton udvalget - Birgit.
Har afviklet et rigtig hyggeligt afslutnings arrangement, som blev rundet af med
smørrebrød til alle deltagerne.

10.

Eventuelt

Anne Marie: angående de passive medlemskort. Hvornår skal de sælges og hvad
skal de koste?
Der skal EKIF logo på medlemskortene. De sælges for 50,00 kr. i februar måned,
det er håndbold afdelingen, der står for salget og får indtjeningen. Håndbold
afdelingen drøfter på deres næste bestyrelsesmøde, hvordan de vil få
trykt/udarbejdet medlemskortene, og hvordan de skal udbydes.
Kim S.: Har undersøgt muligheden for internet opkobling til klublokalet i DGS,
f.eks. en 10 megabit linje ind i huset. Priserne varierer en del, efter hvilken udbyder
man vælger, Hvis det er internet til en forening, er prisen afhængig af, hvor mange
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personer, der skal bruge forbindelsen/hvor mange der skal have fri adgang til
internettet/være administratorer.
Udstyret for etablering af en forbindelse koster ca. 10000,00 kr., afhængigt af hvor
meget af huset, der skal ”dækkes”.
Kim anbefaler, at der oprettes en forbindelse med kabel, ikke en trådløs.
Til det samarbejdsmøde med DGS, hvor klublokalet skal drøftes, skal punktet
omkring oprettelse af internet i klublokalet også tages op – Per vil sætte det på
dagsordenen til mødet.

11.

Næste mødedato

Tirsdag d. 31. august kl. 19.30 i klublokalet DGS.
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 260515
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