EKIF Bestyrelsesmøde nr. 17
d. 11/9 2017
REFERAT
Deltagere: Casper, Tommy og Thore (fodbold), Anne Marie, Majbrit
og Susan (håndbold), Teddy (badminton), Ib F. N. Ann´

Referat ifølge dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 8.9 2017 godkendes uden rettelser.

2.

Økonomi
Ib redegør for den nuværende økonomiske situation.
Majbrit har snakket med M. Latter fra Center Pub, han har endnu ikke betalt, og han vil
ikke sponsorere fremover pga den negative medieomtale af fodboldholdet.
Casper vil tage kontakt til M. Latter mhp fremtidigt sponsorat.
Casper har fået en aftale med Beauty Salon mhp betaling af stadion skilt.

3.

Opfølgning på punkter fra foregående møde
3.1.

Åbent Hus arrangementet d 19/8:

Teddy: Til fremtidig overvejelse. Tidspunktet kl. 10.00 en lørdag er måske for tidligt.
Måske er det mere hensigtsmæssigt at afvikle et sådant arrangement kl. 14.00, evt.
om søndagen.
Anne Marie: der var ca. 100 deltagere, hvilket er tilfredsstillende.
Anne Marie har skrevet et indlæg med foto omhandlende arrangementet og
fremsendt det til Graasten Ugeavis 2 gange, uden at de har bragt indlægget, hvilket
er skuffende.
Anne Marie: ros til Casper for at have leveret et godt indlæg.
Generelt: et sådant arrangement giver de deltagende frivillige fra de forskellige
afdelinger et godt kendskab til hinanden og styrker sammenholdet i klubben.
Casper: havde gerne set flere deltagere. Der var mange fra den ældre generation,
og mange familier med små børn. Der manglede mellemgenerationen dvs unge
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mennesker.
Majbrit: arrangementet har resulteret i, at håndbold afdelingen har fået en træner til
deres U4-6 hold og en træner og flere deltagere til deres tumlingehold.
3.2.

Esport
Vi mangler stadigvæk at få afklaret, hvilket lokale vi kan bruge. Majbrit vil hurtigst
muligt få undersøgt, om vi må bruge et lokale i hjemmeplejens bygning (den nye
skole).

3.3.

Fælles Fest - Bro Fest
Arrangørerne i Egernsund af bro-jubilæet, vil gerne have at festlighederne
planlægges omkring Skt. Hans dvs. 23 juni. Broen er oprindelig indviet d. 26. juni.
Kultur gruppen under Sønderborg kommune har foreslået at festlighederne finder
sted i starten af juli, og det vil falde sammen med Broager Ringridning, hvilket er
uhensigtsmæssigt.

3.4.

Åben Skole
Thore og Anne Marie arbejder sammen om at finde underholdning til Åben Skole
arrangementet d. 28 september.
Majbrit og Ann´ hjælper til ved Åben Skole arrangementet.

3.5.

Fælles Facebook
Hovedparten af fodbold afdelingen ønsker ikke at være en del af en fælles
facebook side. Thore vil undersøge, om det er muligt at bygge facebook siden op
som ”en paraply”, med EKIF som en overordnet side, hvorunder man så finder
siden for de enkelte afdelinger. Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde.

3.6.

Førstehjælpskursus
Majbrit har undersøgt emnet: Hjertestarter kursus hos TRYG Fonden. De udbyder
et 4 timers kursus med 16 deltagere pr. gang for en pris af 4300,00 + moms.
Majbrit undersøger, om Brandværnet, der har en hjertestarter evt. kan tilbyde et
hjertestarter kursus. Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde.

3.7.

Kasserer til EKIF
Der er endnu ikke fundet en afløser til Anne Marie.
Ib vil godt fortsætte med sin del af kasserer jobbet, men han vil ikke overtage
arbejdet med girokortene. Teddy og Susan kender et muligt emne, som de vil
spørge.
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Sønderborg Kommune trådhegn ved stadion

3.8.

Tommy har snakket med Lars Andersen fra kommunen. Beskeden derfra er, at
trådhegnet bliver repareret i år. Det repareres, når de alligevel skal beskære
bevoksningen, der hvor hegnet er.
Fest for byens folk

3.9.

Fest for byens folk = Fælles Fest/Bro fest jfr. Punkt 3.3.
3.10.

Informations tavle

Majbrit har en aftale om at mødes med en repræsentant fra kommunen på åstedet
for tavlens placering.
4.

Indkomne forslag
•

50 års jubilæums fest for Egernsund Broen jfr. Punkt 3.3.
Teddy, Anne Marie og Majbrit fra EKIF tager kontakt til Borgerforeningen for at få
arrangeret det 1. møde. Derefter bliver der taget kontakt til Brandværnet, Pensionist
foreningen, Graasten Forum og evt. andre interessenter for at få et samarbejde i
gang.

•

Fælles kontingent for håndbold- og fodbold afdelingen
Susan foreslår, at vi tilbyder et fælleskontingent til medlemmer, der ønsker både at
spille håndbold og fodbold i EKIF. Vi håber, at det måske kan give lidt flere
medlemmer i de 2 afdelinger.
Fælleskontingentet vil være på 1600,00 kr og det bliver udbudt fra 1. januar 2018.
Fælleskontingentet kommer fremover til at løbe fra januar til januar, med
opkrævning fordelt på 2 rater på 800,00 kr. til januar og august.
Håndbold sæsonen er fra august til april.
Fodbold sæsonen er fra januar til januar.
Der vil være en overgangsordning, hvor f.eks. en fodboldspiller, der har betalt
900,00 kr. kontingent til fodbold afdelingen, nu ønsker også at være medlem af
håndbold afdelingen. Han får derefter et tillægskontingent (girokort) på 500,00 kr.
Anne Marie udarbejder et informations indlæg om fælleskontingentet til EKIF bladet,
som udkommer i november måned. Susan orientere om det nye tiltag på Facebook.
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Thore foreslår at vi revurderer vores ”markedsføring”. Er der andre muligheder end
Facebook og EKIF bladet. Han synes ikke vi rammer den unge generation. Alle

overvejer hvilke andre muligheder, vi har. Punktet sættes på til næste
bestyrelsesmøde.
5.

Klubblad
Der er ca. 80 blade i overskud efter sidste omdeling. Vi vedtager derfor, at der
næste gang skal bestilles 50 eksemplarer færre. Det vil sige fremover bliver der
trykt 850 stk. Drøftelse af indholdet i EKIF bladet sættes på til næste
bestyrelsesmøde, skal der nytænkning til??

6.

Siden sidst i afdelingerne
Håndbold afdelingen – Susan

•

Dame holdet er rykket op
•

Badminton afdelingen – Teddy

Teddy vil købe spilledragter T shirts og shorts til ungdoms spillerne. EKIF er
medlem af DGI og spillere kan meldes til stævner under EKIF.
7.

Eventuelt
Majbrit har et opslag og foreslår, at vi søger midler fra Folkeoplysningsforbundet.
Casper nærlæser opslaget, for at se om det er noget, vi kan søge. Såfremt det er
tilfældet, sender han en ansøgning.

8.

Næste mødedato
Onsdag d. 25. oktober kl. 19.00
Casper sender dagsorden ud.

Referent: Ann´ H. 15.09.17
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