EKIF
Generalforsamling
d. 3. februar 2016
Per A. byder velkommen.
Referat ifølge dagsorden:

1. Valg af dirigent /ordstyrer.
Ib Funder Nielsen vælges til dirigent.
Ib. bekræfter, at generalforsamlingen er rettidigt varslet i EKIF klubbladet, og på klubbens
hjemmeside.
Dagsordenen omdeles.
Dagsordenens punkt 5: fremlæggelse af budget slettes jf. forklaring under punkt 5 i
referatet.
2. EKIF´s beretning v/formanden.
Per A. aflægger sin formands beretning. Bilag 1.
3. Udvalgenes beretninger.
1. Håndboldudvalget ved formand Majbrit.
Bilag 2

2. Tennisudvalget ved formand Ann´
Bilag 3

3. Badminton udvalget ved formand Teddy
Bilag 4

4. Fodbold udvalget ved formand Tommy
Bilag 5

4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet.
Årsregnskab for EKIF – fodbold/tennis/badminton fremlægges ved Ib F. Nielsen
Revideret regnskab godkendes. Bilag 6
Årsregnskab for håndbold afdelingen fremlægges ved Anne Marie N.
Revideret regnskab godkendes. Bilag 7+8
5. Fremlæggelse af budget 2015.
Kasserer og formand har vedtaget, at der ikke fremlægges et budget, da der ikke er
nogen, der bruger eller efterspørger budgettet.
6. Valg til hovedbestyrelse
På valg:

Anne Marie Naujeck
Kasserer– for 2 år i lige år
Anne Marie N. modtager genvalg.
Birgit Aupke
Menigt medlem – for 2 år i lige år
Birgit A. modtager ikke genvalg.
Redaktør på EKIF bladet
Kim Sejer Christensen foreslås som ny redaktør af EKIFs klubblad.
Kim S. C. modtager valget.
Kim Steg
1. suppleant – vælges hvert år
Kim Steg modtager genvalg.
Marie Louise Skriver
2. suppleant – vælges hvert år
Marie Louise S. modtager ikke genvalg.
7. Valg af bilagskontrollanter.
Asmus Carstens
Bilagskontrollant: vælges for 2 år i lige år.
Asmus Carstens modtager ikke genvalg.
Henning Jürgensen foreslås som ny bilagskontrollant.
Henning J. modtager valget.
8. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
9. Fastsættelse af kontingenter.
De 3 udvalg fastlægger selv deres kontingenter.
10. Eventuelt.
Jf. punkt 5 i referatet. Fremlæggelse af budget. Hvis bestyrelsen ønsker dette punkt
permanent slettet på generalforsamlings dagsordenen, skal det tages op på det et
bestyrelsesmøde.
Morten Rathje spørger om det er muligt, at man som fodboldspiller i EKIF kan få reduceret
håndboldkontingent, når man også ønsker at spille håndbold i EKIF.
Per svarer, at bestyrelsen vil tage emnet op på det næste bestyrelsesmøde.

Per hilser af med Asmus Carstens, der stopper efter 55 år i klubben, og som formand i
fodboldafdelingen i 40 år.
Bilag 9

Per overrækker gave + blomster.
Henning Jürgensen siger også nogle ord til Asmus C.

Per hilser også af med Birgit Aupke, der stopper som redaktør for klubbladet og menigt
EKIF medlem/tidligere formand for badminton afdelingen.
Bilag 10

Per overrækker gave + blomster.
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