EKIF Bestyrelsesmøde nr. 10
d. 29/8 2016

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

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 12.4. 16 godkendes.

2. Indkomne forslag
Bestilling af kuverter og girokort - Anne Marie:
Bestilles hos TOPTRYK
Anne Marie bestiller fremover
Bestyrelsesmedlemmers børn – skal de betale kontingent? Anne Marie
Bestyrelsesmedlemmerne har gratis kontingent, deres børn betaler det sædvanlige
kontingent.
Hvad gør vi med tennisbanerne og materialerne? Ann´
Ifølge Majbrit arbejder Sønderborg Kommune afdelingen Service og Ejendomme på
at finde en løsning på, hvad der skal ske med tennisbanerne. Vi har ikke kendskab
til deres planer. Der er ikke meldt noget ud.
EKIF forsøger, om de kan få solgt tennismaterialerne.
Indkøb af bandevogn Majbrit
Majbrit spørger til, om hun må købe en bandevogn til hallen – pris ca. 7000,00 kr.
Bestyrelsen godkender indkøbet. Hovedkassen betaler.

3. Klubbladet
Angående levering af klubbladet til sponsorer i Gråsten og Broager.
Teddy påtager sig at dele ud til sponsorer i Gråsten, og Tommy deler ud i Broager.
Birgit tager sig af udgivelsen af det sidste nummer af klubbladet årgang 2016.
Majbrit ved, at Jørn godt vil overtage opgaven med at få klubbladet gjort klar til
trykkeriet fremover. Hun vil opfordre Jørn til at tage kontakt til Birgit, være med til at
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sætte det næste nummer af bladet op, og høre om hvad opgaven i øvrigt
indebærer.
Vi vil betale ham et honorar på 3600,00 kr for at påtage sig opgaven.
Deadline for næste nummer af klubbladet er d. 1/11.

4. Økonomi
Hvem har ansvaret for at inddrive restancer.
Den enkelte udvalgsformand må påtage sig, at inddrive manglende kontingent
indbetaling hos sine medlemmer.
Anne Marie påtager sig at inddrive restancer fra sponsorerne.
Et medlem fra fodbold afdelingen har ønsket mulighed for at betale kontingent via
DBUs betalingssystem.
Dette drøftes i bestyrelsen, og vi er enige om, at vi tilbyder medlemmerne at betale
via SWIP, Mobil Pay, bankoverførsel og giro, så vi mener ikke det er nødvendigt at
indføre yderligere betalings muligheder.
Per giver forslagsstilleren besked på vores beslutning.

5. Nyt fra håndbold udvalget - Majbrit
Håndbold holdene ”kæmper med” en del skadede spillere, og gravide damespillere.
Dameholdet er rykket op i serie 1.
Stolegymnastikholdet er ikke kommet i gang endnu. Ved første samling kom der
ingen, så man ser an til næste samling.
Angående LOTTO.
Der har været problemer med tyveri fra pengekasse og stjernekuverten.
Ingen ved endnu, hvem tyven er, men der er taget hånd om problemet, og man er
meget opmærksom på dette ved fremtidige lottospils arrangementer.

6. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy
Der er 27 senior spillere. Ingen børn eller ungdomsspillere.
Senior kontingentet er på 850,00 kr. for 2016 og 900,00 kr for 2017.
Fodbold udvalget forhandler med en ny senior træner Erik Lydiksen.
Han har sagt ja til at starte indendørs træningen for at lære spillerne at kende og
fortsætter så træningen, når sommersæsonen starter.
Tommy har indkøbt en kompressor, en del træningstøj og et nyt tv til klublokalet.
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7. Nyt fra badminton udvalget - Teddy
Der har været lidt udskiftning i medlemmerne. Nogle er meldt ud og nye er kommet til.
Der er 5-6 børnespillere, som Timmy Oldager fortsat træner til både børnenes og
forældrenes store tilfredshed.

8. Klublokale – nyt punkt - Per
Der er blevet isat en dør mellem klublokalet og mødelokalet. Døren kan låses.
Der etableres en dør fra omklædningsrummet og ind i mødelokalet, og man kan så gå
den vej ind i klublokalet.
Den oprindelige dør fra omklædningsrummet hen foran indgangen til klublokalet
lukkes, da der etableres 2 rum med toiletter, hvor døren nuværende er. Toiletterne kan
tilgås fra klublokalet.
Med baggrund i disse ændringer spørger Per, om EKIF vil være med til at betale for, at
der sættes et bruserum i stand i tilknytning til det store omklædningsrum. Oplægget fra
DGS er, at hvis EKIF vil betale for opsætning af fliser i bruserummet, så overtager DGS
de resterende udgifter.
Bestyrelsen godkender at EKIF betaler for opsætning af fliser i bruserummet og
dermed samarbejder med DGS i forbindelse med etablering af bruserummet.

9. Eventuelt
Anne Marie:
Vil minde os om, at Per ikke genopstiller som formand for EKIF ved næste
generalforsamling. Hvad gør vi i forhold til dette? Det ville være optimalt, hvis vi fandt
en person, som var interesseret i at overtage posten, og som kunne deltage i 1 eller 2
bestyrelsesmøder inden Per stopper. Vi må alle overveje, om vi kender nogen, der
kunne være interesseret. Per udarbejder et indlæg til det næste klubblad.

Majbrit:
Salget af julekalenderen flyttes af private årsager fra d. 12. november (2. weekend i
november) til d. 5. november.
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Håndboldafdelingen har fået et tilbud fra en håndværker, der vil lave dommerbordet i
hallen, for til gengæld at få reklameflag i hallen gratis de næste 4 år.
Tommy foreslår, at vi tilbyder håndværkeren 2 års betalings fri flag i hallen og 2 års
betalings fri stadionskilt, for at han laver dommerbordet. Majbrit forelægger ham vores
forslag.

10.

Næste mødedato

Onsdag d. 12.10.16 kl. 19.00
Per sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 30.08.16
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