EKIF
Generalforsamling
d. 23. februar 2015
Per A. byder velkommen.
Referat ifølge dagsorden:

1. Valg af dirigent /ordstyrer.
Asmus C. vælges til dirigent.
Asmus C. takker for valget. Bekræfter, at generalforsamlingen er rettidigt varslet i EKIF
klubbladet, og på klubbens hjemmeside.
2. EKIF´s beretning v/formanden.
Per A. aflægger sin formands beretning – jfr vedlagte bilag nr 1.
- Drøftelse af fodbold afdelingens omklædnings-, klubfaciliteter, som i sin
nuværende form ikke er tilfredsstillende. Fodbold afdelingen ved bestyrelsen vil
komme med et forslag til EKIFs hovedbestyrelse til, hvordan de kan forestille
sig, at forholdene kan forbedres.
3. Udvalgenes beretninger.
1. Håndboldudvalget ved formand Majbrit.
 Se bilag nr. 2
2. Tennisudvalget ved formand Ann´
 Se bilag nr. 3
3. Badminton udvalget ved formand Birgit
 Se bilag nr. 4
4. Fodbold udvalget ved formand Tommy
 Se bilag nr. 5
4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet.
Årsregnskab for EKIF – fodbold/tennis/badminton fremlægges ved Ib F. Nielsen
Revideret regnskab godkendes.
 Se bilag 6
Årsregnskab for håndbold afdelingen fremlægges ved Anne Marie N.
Revideret regnskab godkendes.
 Se bilag 7+8
5. Fremlæggelse af budget 2015.
Budget for 2015 fremlægges ved Per.

6. Valg til hovedbestyrelse
På valg:
Per Andersen.
Formand – for 2 år i ulige år
Per Andersen modtager genvalg.
Ann´ H.
Sekretær – for 2 år i ulige år
Ann´ H. modtager genvalg.
Kim Steg
1. suppleant – vælges hvert år
Kim Steg modtager genvalg.
Susan D. Jacobsen
2. suppleant – vælges hvert år
Susan D. Jacobsen modtager ikke genvalg, i stedet vælges Marie Louise Skriver.
7. Valg af bilagskontrollanter.
Bjørn Leinum
1. bilagskontrollant: vælges for 2 år i ulige år.
Bjørn Leinum modtager genvalg.
8. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
9. Fastsættelse af kontingenter.
Ingen af de 4 udvalg har ændringer til deres kontingenter.
10. Eventuelt.
Kim Steg spørger: hvorvidt EKIF er kommet med oprettelse af Internet i klublokalet?
Internet skal bruges ved fælles arrangementer, hvor medlemmerne f.eks. ser fodbold
sammen eller streamer musik til fester eller ved andre arrangementer.
Per A. svarer: EKIF har sat opgaven på standby, da det oprindelig var Teddy, der tog sig
af opgaven, og han er i mellemtiden trådt ud af bestyrelsen.
Håndbold afdelingen oplyser, at de arbejder på, at få installeret internet i hallens cafeteria,
og så længe der ikke er internet i klublokalet i DGS er fodboldspillerne velkommen til at
komme over i hallen.

Referent: Ann´ Heuschkel 110315

