EKIF Bestyrelsesmøde nr. 8
d. 19/1 2016

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

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 11.11.15 godkendes.

Opfølgning på punkter fra sidste møde
Per:




De fleste kontingent - og sponsor restancer er indbetalt. Der er dog fortsat en
del fodboldspillere, der mangler at betale kontingent. Som vedtaget ved det
foregående bestyrelsesmøde, spærres disse spillere nu for
sommersæsonen.
Per sørger for at FREM skiltet som fejlagtigt bliver brugt ved
loppemarkederne på DGS destrueres.

Birgit:
 De nuværende omdelere af EKIF bladet stopper. Der skal findes nye
omdelere. Vi betaler omdelerne 2000,00 kr. om året for opgaven. Per mener
at B. Leinum måske er interesseret i at overtage opgaven.

2. Generalforsamling d. 3. februar 2016
Hvem er på valg:
Anne Marie (kasserer) genopstiller
Birgit (klubblad og menigt medlem) genopstiller ikke
Kim Steg (1.suppleant)
Marie Louise Skriver (2. suppleant)
Asmus Carstens (bilags kontrollant) genopstiller ikke
Hvem gør hvad:
Anne Marie bestiller smørrebrød og ostemadder til 40 personer.
Øl og vand køber vi af DGS.
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Per booker lokaler.
Per sørger for kopier af dagsorden og regnskab.
Asmus stopper i fodboldafdelingen og som bilags kontrollant. Han skal have en
erkendtlighed for sin store indsats i FREM/EKIF.
EKIF giver et gavekort, som overrækkes under generalforsamlingspunktet EVT.
Per overrækker erkendtligheden.

3. Økonomi
Ib F.N. har sendt regnskabet ud. Der er ingen kommentarer til dette.

4. Klubbladet
Vi har fået et tilbud ved TOPTRYK på 5375,00 kr. inkl. moms og opsætning.
I dag betaler vi 4587,50 inkl. moms + 2000,00 kr. for opsætning.
Vi vil opnå en årlig besparelse på 4800,00 kr., hvis vi skifter. Birgit har orienteret
Claudius om, at vi har indhentet tilbud fra Toptryk. Der er ingen indvendinger fra
Claudius, i forhold til at vi evt. skifter.
Betyrelsen vedtager, at vi skifter fra Langenberg Trykkeri og Claudius til Toptryk.
Birgit taget kontakt til Toptryk og får en aftale om fremtidig trykning af EKIF bladet.
Birgit har ikke hørt fra personer, der kunne være interesserede i at overtage
opgaven med EKIF bladet.

5. Nyt fra håndbold udvalget - Majbrit
Håndbold - damerne spiller i serie 2.
Herrerne spiller i serie 2.
Det går fint med børnespillerne.

6. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy
Tommy kender en person, der muligvis vil overtage opgaven med
ungdomsspillerne, når Asmus stopper.
Jørn og Steffen stopper i fodbold udvalget.
Der er udarbejdet en fodbold side under EKIF Facebook, med informationer fra og
om fodbold afdelingen og hvor kommende datoer for LOTTO spil annonceres.

7. Nyt fra tennis udvalget – Ann´
Der har ikke været henvendelse fra personer, der er interesserede i at overtage
opgaven med at videreføre tennis afdelingen.

8. Nyt fra badminton udvalget - Teddy
Der er 42 motionister.

2

Torsdags tiderne er næsten alle optagede, og der er en rigtig god stemning i hallen
til badminton om torsdagen.
Der er 7 ungdoms/børne spillere, der spiller om torsdagen fra kl. 16.30 – 17.30,
Timmy Oldager holder styr på spillerne.
Fredags tiderne er nedlagt, da der ikke var efterspørgsel på tiderne.
Fodbold afdelingen har overtaget fredagstiderne

9. Eventuelt
Anne Marie:
Angående Radio Als.
Lottospil arrangørerne har brugt Radio Als nogle gange, hvor det har været
nødvendigt at aflyse et Lottospil arrangement.
EKIF har et abonnement (for 400,00 kr. om året) ved Radio Als, der gælder for
2016. Vi skal være opmærksomme på at bruge det.
Tommy:
Har købt en farveprinter til brug i fodbold afdelingen.
Majbrit:
Søger kommunen om haltider for alle udvalg under EKIF.
Majbrit vil undersøge, om der er interesse for og evt. kan oprettes et hold stole
gymnastik for pensionister. I første omgang booker hun en hal tid i tilfælde af, at et
sådant hold bliver en realitet.

10.

Næste mødedato

Tirsdag d. 12.4.16 kl. 19.00
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 02.02.16
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