EKIF Bestyrelsesmøde nr. 16
d. 8/8 2017

REFERAT
Deltagere: Casper, Tommy (fodbold), Anne Marie, Majbrit
(håndbold), Ann´
Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat


Referat fra bestyrelsesmødet d. 21.6 17 godkendes med følgende rettelse til
punkt 2.9
Ib F. N. har påpeget, at der, hvis vi reducerer annonce priserne for
klubbladet, vil blive en mindre indtjening på omkring 2000,00 kr pr.
udgivelse.
Vi bliver ud fra dette enige om, at bibeholde de tidligere priser, som er som
følger:
1/8 sides annonce = 650,00 kr.
1/4 sides annonce = 1050,00 kr.
1/2 sides annonce = 1300,00 kr.
1 hel sides annonce = 2100,00 kr.

2. Økonomi
Majbrit tager endnu engang personlig kontakt til Center Pub mhp, at de betaler deres
annonce restance.
Casper tager kontakt til de skilte annoncører, der er i restance med betaling.

3. Opfølgning på punkter fra foregående møde
3.1.

Åbent Hus arrangementet:
Anne Marie tager kontakt til Teddy, for at få bekræftet, at han kommer d. 19/8, og
at han er opmærksom på, at han skal have en præsentation klar.
Ann´ sørger for at grill, grill kul og tændvæske står klar i det gamle tennis klubhus.
Anne Marie vil spørge Hans Jørgen, om han vil stå for at grille, da Ann skal på
arbejde og derfor ikke kan deltage.
Lars står for salg af øl og vand i hallen – Majbrit sørger for dette.

Alle EKIF deltagere møder i hallen kl. 8.00 d. 19.august.
3.2.

Esport
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Angående lokale til E sport. Casper vil forhøre sig hos Torben Mathiesen DGS, om
det er muligt at låne et lokale i DGS.
Majbrit vil undersøge ved Kommunen (Hjemmeplejen), om der er mulighed for at
låne et lokale på den tidligere Egernsund Skole.
CrossBorder Esports (CBE), som afvikler E sport arrangementet på Skansen i
Sønderborg, er positivt indstillet på at sponsorere EKIF 10 PC´er efter deres Event.
De er dog interesseret i at se hvilke lokaler, vi kan stille til rådighed til E sport, og
de ønsker også at vide, i hvor stor udstrækning de kan blive brandet via EKIF.
Casper har tilbudt skilte annoncering på stadion og i hallen og annonce i
klubbladet.
Så snart Casper har fået afklaret, hvilket lokale, vi kan få/hvilket lokale der er mest
hensigtsmæssigt til aktiviteten, inviterer han en repræsentant fra CBE, og ved dette
besøg går vi ud fra, at der kan komme en endelig afklaring på om vi får PC´erne.
3.3.

Fælles Fest – EKIF klubfest.
Der mangler fortsat en repræsentant fra badminton afdelingen. Anne Marie rykker
Teddy for dette.
Susan må som repræsentant for EKIFs hovedbestyrelse tage initiativ til at indkalde
til det 1. planlægningsmøde i festudvalget.

3.4.

Kultur projektet.
Majbrit – intet nyt.

3.5.

TV til hallen.
Majbrit har indhentet et nyt pris tilbud. Det nye tilbud på 2 TV med montering er på
9000,00 kr. Maibrit får grønt lys til at få opsat de 2 TV.

3.6. Adhoc annoncering i klubbladet.
Adhoc annoncering er vedtaget til bestyrelsesmødet d. 21/6 – jfr. dette referat.
3.7.

3.8.

Åben skole.
Anne Marie har forhørt sig hos Egernsunds præst, som ikke har mulighed for at
deltage.
Tommy har forhørt sig hos et musik band, som ikke kan komme med så kort
varsel.
Maibrit foreslår en ældre ”ringridder” Hans Struck til at komme og fortælle om,
hvordan det har været at deltage i ringridning gennem tiderne.
Hun vil kontakte Hans Struck for at høre om han vil/kan komme.
Det skal være afklaret inden 1. september, hvad vores emne for Åben Skole er.
Fælles Facebook.
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Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, da Susan, som har med punktet at
gøre, ikke deltager i mødet.
3.9.

Første hjælps kursus.
Intet nyt – Majbrit afventer fortsat.

3.10.
Emne til fremtidig EKIF kasserer.
Endnu ingen der har kendskab til en person, der kan overtage kasserer posten
efter Anne Marie. Vi må fortsat alle holde ører og øjne åbne.
3.11.
Trådhegn ved stadion.
Det har ikke været muligt at følge op på punktet, da der har været ferie nedlukning
på Sønderborg Kommune. Tommy følger op efter ferien.
3.12.
Fest for byen folk.
Der afventes initiativ fra Borgerforeningen, der står som primus motor for
arrangementet. Punktet tages op igen på næste møde.
3.13.
Info tavle.
Maibrit afventer returmelding fra kommunen med tilladelse til at tavlen må sættes
op. Når vi har fået tilladelsen, tager Maibrit kontakt til tømrer Bent Christensen for
at få tavlen lavet.

4. Indkomne forslag
Ingen
5. Klubblad
Intet

6. Siden sidst i afdelingerne
Intet nyt
7. Eventuelt
Maibrit orienterer om at fra 1. september stiger prisen på lotto kortene med 1 krone pr.
kort. Prisstigningen er nødvendig, for at få økonomien til at hænge sammen. Det er 3
år siden der sidst har været en prisstigning.

8. Næste mødedato
Mandag d. 11. september kl. 19.00.
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Casper sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 16.08.17
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