EKIF Bestyrelsesmøde nr. 11
d. 12/10 2016

REFERAT
Deltagere: Per A., Tommy (fodbold), Ann´, Majbrit (håndbold),

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 29.8 16 godkendes.

2. Økonomi
Per: økonomien er fortsat god.

3. Klubbladet
Birgit laver det næste klubblad, det er det sidste, inden hun overgiver klubbladet til
Jørn.
Jørn kontakter Birgit for det videre forløb.

4. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy
Fodboldholdet rykker højst sandsynligt op i serie 3. Det bliver afgjort efter den
næste kamp.
Kasper er kampfordeler.
Der er meldt 2 hold til indendørs fodbold. Et B og et C hold.
Spillerne ønsker træning 2 gange om ugen i vinterhalvåret.
De har nuværende en tid i hallen om fredagen.
De kan muligvis få yderligere en tid hver anden mandag fra kl. 19.00 til 20.30. Det
er den mandag, hvor hallen ikke er optaget af lotto spil.
Tommy ansøger om en hal tid hver anden mandag.
Tommy har påtaget sig sponsor-arbejdet i forhold til 2. dags julefodbold stævnet.
Der er bevilliget reparation af lysanlægget på træningsbanen/lysbanen.
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Opgaven har været i licitation, og kommunen har givet opgaven til Olesus, elektriker
fra Broager.
Lysanlægget skal repareres hurtigst muligt, da der ikke må spilles kamp på banen,
så længe lyset ikke er repareret.
Der er også bevilliget penge til nedsavning af et træ ved fodboldstadion.
Hegnet ved stadion over mod hovedvejen, bliver repareret dette efterår af
kommunens afdeling: Service og Ejendom.
Tommy fortæller, at der er flere af de træbænke og borde ved stadion, som
kommunen tidligere har vedligeholdt, der er meget nedslidte, og der er brug for nye
bænke og borde.
Majbrit foreslår, at EKIF ansøger Broager Sparekasses lokalpulje om tilskud til
dette. Puljen har ansøgningsfrist 31. december. Per og Tommy vil sende en
ansøgning.
Der er fortsat 7 fodboldspillere, der mangler at betale kontingent, hvilket er
uacceptabelt.
Fodboldudvalget har besluttet, at fra sæson 2017, kommer spillere, der ikke har
betalt kontingent inden 1. turneringskamp, ikke med til kamp.
Fodboldudvalget har besluttet, at alle i fodboldafdelingen, såvel spillere, som
bestyrelsesmedlemmer skal betale kontingent. De medlemmer, der aktivt hjælper
klubben ved ringridning i Gråsten, Broager, ved lotto e.lign., kan få reduceret deres
kontingent, og tilgår et medlem først klubben efter sommerferien, så kan
kontingentet også reduceres.
Klublokalet i DGS er klar til at blive malet fra uge 43.
Fodboldspillerne spørger om EKIF vil betale 160,00 kr månedligt til et D-play
abonnement til TV´et i klublokalet.
Vi er enige om, at vi i første omgang bevilliger pengene som et forsøg i 1 år (2017)
.

5. Nyt fra håndbold udvalget – Majbrit
Dameholdet har spillet deres 1. kamp i serie 1, og de kan allerede nu se, at de vil få
hård modstand i kampene fremover.
Herreholdet er endnu ikke kommet i gang med deres kampe.
U 12 spilleren har haft stort frafald, og der er således kun 3 spillere tilbage.
Klubben har lavet et Leg og spil koncept for disse U 12 spillere. Hvis dette giver
dem lyst til at spille håndbold, kan de henvises til Broager - eller Gråsten håndbold
klub.
U 4-6 holdet har 10 spillere.

2

Der er indkøbt en bandevogn til hallen. Regningen som skulle være tilgået EKIF er
fejlagtigt sendt til kommunen, og halleder Preben, Gråsten har accepteret købet og
betalt regningen.

6. Nyt fra badminton udvalget
Teddy ikke til stede.

7. Åben skole
Per fortæller, at EKIF - Åben Skole arrangementet blev afviklet med underholdning
af et Rock Band.
Der var ca. 60 deltagere. Der var amerikansk lotto. Det blev til et underskud på
3000,00 kr.
HUSK: i 2017 arrangerer EKIF igen Åben Skole i september måned.

8. Eventuelt
Plankeværket langs den ene side ved fodbold stadion er helt ødelagt, og det skal
nødvendigvis repareres/skiftes.
Der skal sættes en form for låge/afspærring/bom mellem de 2 redskabsrum mellem
stadion og p pladsen ved DGS.
Vi vedtager at disse 2 opgaver skal udføres, og Majbrit vil bede Allan Johansen,
snedker og tømrer fra Adsbøl om at give et tilbud på en pris på de 2 opgaver.
Dato for generalforsamling i 2017 bliver onsdag d. 1. februar.
Udvalgene starter med deres møder kl. 18.30, og selve EKIF´s generalforsamling
starter kl. 19.30.
På valg er Per – EKIF formand – modtager ikke genvalg og Ann´ sekretær –
modtager genvalg.
Per udarbejder generalforsamlings opslag/dagsorden, som skal med i det næste
EKIF blad, og som skal lægges ud på hjemmesiden.
Per sender opslaget til Birgit, EKIF bladet.
Per reserverer lokaler til generalforsamlingen.
Vi afholder bestyrelses-”julefrokost” lørdag d. 21. januar kl. 19.00. Per vil, hvis
muligt, reservere på Den Gamle Kro i Gråsten.

9. Næste mødedato
Tirsdag d. 17/1 2017, hvor bl.a. generalforsamlingen skal planlægges.
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 13.10.16
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