EKIF Bestyrelsesmøde nr 6
d. 31/8 2015

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

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 19. 5.15 godkendes.
Per ønsker at tilføje et ekstra punkt til dagsordenen. Punktet får nr. 6 og hedder:
Åben Skole. Øvrige punkter rykkes frem som nr. 7 og 8.

2. Opfølgning på punkter fra sidste møde
Majbrit:
 Angående annoncering på informationssøjler ved indkørselsvejene til
Graasten, Sønderborg mm. Det er de samme opslag, der ”kører” i hele
kommunen. Det koster 250,00 kr. for 1 opslag pr. uge og 375,00 kr. for at få
udarbejdet et opslag. ALLE må bruge informationssøjlerne.
 Har forespurgt ved teknisk forvaltning, om der kan sættes et skilt op, der
viser hen til kulturhuset DGS. Dette er ikke muligt.
Per:
 Har fundet et firma, der kan reparere hegnet ved fodbold banen over mod
hovedvejen. Vi afventer igangsætning af reparationen. Prisen skal
indhentes.
 Der har været afholdt møde med fodboldspillerne mhp at afklare om de
ønsker at skifte klublokale jfr referat fra d. 19.5.15 punkt 8. Spillerne ønsker
IKKE at skifte klublokale.
 Per har bedt DGS om at fjerne FREM skiltet, som de har brugt ved deres
loppemarkeder. De må gerne overtage skiltet, men de skal fjerne FREM
logoet, inde de bruger det igen.
 Har forhørt sig angående internetopkobling til klublokalet på DGS.
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Det eneste firma, der kan levere en internet opkobling er TDC. TDC påstår,
at de kan levere en 17 megabit opkobling til klublokalet. Per må gerne gå
videre med at undersøge, hvad prisen er for denne løsning.
Tommy: har undersøgt priser for LOGO tryk/film på ruderne i
omklædningsrummene i DGS. Det koster 2100,00 kr + moms for at få sat tryk på 12
de 12 ruder, som det drejer sig om. Oveni dette kommer prisen for at få de gamle
tryk fjernet.
Vi vedtager, at vi vil have sat EKIF logo på vinduerne ud til P-pladsen. Tommy
sætter dette i værk.
3. Økonomi
Drøftelse af hvordan udgifter til ekstraordinære indkøb til fælles anliggender/fælles
gavn fremover skal fordeles.
Der foreslås en fordelingsnøgle, hvor
Tennis afdelingen betaler 10%
Fodbold afdelingen betaler 40%
Håndbold afdelingen betaler 30%
Badminton betaler 20%
Det tidligere fastlagte årlige beløb fra den enkelte afdeling bibeholdes uændret.
(Tennis afdelingen betaler 1500,00 kr. pr. år. Badminton afdelingen betaler 3000,00 kr. pr. år
Fodbold afdelingen betaler 6000,00 kr. pr. år. Håndbold afdelingen på 2500,00 kr. pr. år.)

Håndbold afdelingen tager fordelingsnøglen på som punkt på deres næste
bestyrelsesmøde. Hvis de kan gå ind for den, vedtages den på det næste EKIF
bestyrelsesmøde.
Diskussionen om fordelingsnøglen er udløst af, at bestyrelsen på et tidligere møde
vedtog, at fælleskassen betaler nye højtalere til hallen. Kasserer Ib F. N. troede det
var en ”ren” håndboldudgift, hvorfor håndbold afdelingen har betalt hele anlægget.
Da alle afdelinger får gavn af dette anlæg, betaler fælleskassen, og håndbold
afdelingen får det for meget betalte beløb retur.

4. Passive medlemskort
Anne Marie har undersøgt priser på tryk af passive medlemskort med logo.
Toptryk kan gøre det for 4400,00 kr. for 5000 stk.
Et netfirma kan gøre det for 2700,00 kr. for 4000 stk.
Vi aftaler, at håndbold afdelingen selv må afgøre, om de vil iværksætte salg af
passive medlemskort. De må i så fald, som også besluttet på sidste
bestyrelsesmøde, selv stå for udgifterne til at få kortene trykt, selv stå for
distribution af kortene, og de får selv hele indtjeningen.

5. Klubblad
Oplags tallet for klubbladet er tidligere sat ned til 850 stk.
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Birgit mener, at det er for meget at gå yderligere 100 stk. ned. Hun foreslår, at vi
kun reducerer med 50 stk. Der er flere (Asmus, Teddy) der godt kan bruge flere
blade end de tidligere har fået, hvorfor vi bibeholder et oplag på 850 stk.
Har vi mange blade tilbage efter næste udgivelse, må vi tage drøftelsen om at
reducere antallet op igen.
Klubbladet er begyndt at give underskud, fordi vi har færre sponsorer end tidligere.
Vi har ikke hævet priserne for annoncer i mange år.
Der er kommet enkelte nye annoncører til.

6. Åben Skole
EKIF afvikler Åben Skole d. 24/9.
Majbrit har fået en aftale med:
Broager Showband, som kommer kl. 19.00 og
en Tryllekunstner, som kommer kl. 20.30.
Showbandet spiller ca. ½ time, hvorefter der er kaffe og kl. 20.30 kommer
tryllekunstneren, som underholder i ca. 45 minutter.
Birgit sørger for præmier og Per indkøber 6 rammer lodder (6 forskellige farver),
som sælges 5 lodder for 20,00 kr.
Der skal være 5 gevinster pr. ring lodder, dvs. vi skal have 30 gevinster.

7. Nyt fra håndbold udvalget - Majbrit
De mangler en træner til dameholdet.
Ellers går det stille og roligt på håndbold fronten.

8. Nyt fra tennis udvalget – Ann´
Tennis afdelingen har haft en uforudset udgift til det automatiske bane
vandingsanlæg. Pumpen, som har fungeret siden vandingsanlægget blev installeret
for mange år siden, har ikke kunnet klare forureningen i forbindelse med at SIB har
gravet Tennisklubbens vandledning over.
Klubben har uforandret medlemstal på 16 betalende medlemmer.
Ældresagen spiller tennis i hallen, på stor tennis bane, i vinterhalvåret. De har fået
haltider torsdag fra kl. 12.30 til 17.00.
Majbrit vil aftale med dem at de betaler 50,00 kr pr person der spiller. Indbetaling til
Tennis afdelingen.

9. Nyt fra fodbold udvalget - Tommy
Fodbold afdelingen har fået ny senior trænere: Peter Skriver og Kim Steg og
Flemming Latter er senior hold leder.
Fodbold afdelingen skal have 2 nye nøglebrikker til de 2 nye senior trænere.

10.

Nyt fra badmintonudvalget - Tommy/Birgit
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Tommy er ”trådt i kraft” som formand
Arbejder på en fordeling af hal tiderne. Fredags tiderne har ikke været meget brugt
de tidligere år.

11.

Eventuelt

Per orienterer om, at klublokalet – køkkenet – skal ikke længere kontrolleres af
Fødevarestyrelsen. Cafeteriet i hallen skal fortsat have tilsyn af Fødevarestyrelsen.
Per har en ældre computer, som har tilhørt FREM, som han vil give til
børne/ungdoms klubben på DGS.
Birgit opponerer imod, at Majbrit ønsker at inddrage badminton trænings tider
fredag til opstilling forud for diverse arrangementer. Det drejer sig på nuværende
tidspunkt om 2 arrangementer, loppemarked og hobbymesse.
Badminton afdelingen skal orienteres, og det drøftes med badminton afdelingen,
inden det kan vedtages at inddrage deres hal tider.

12.

Næste mødedato

Onsdag d. 11. november kl. 19.00 i klublokalet DGS.
Dato for generalforsamling fastsættes til torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19.00
udvalgsmøder og kl. 20.00 hovedbestyrelses generalforsamling.
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 090915

4

