EKIF Bestyrelsesmøde nr. 13
d. 13/3 2017

REFERAT
Deltagere: Casper, Tommy og Thore (fodbold), Ann´, Majbrit og
Susan (håndbold, Teddy (badminton), Anne Marie, Ib. F.N.,
Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referater
Referat fra bestyrelsesmødet d. 17.1.17. Ingen kommentarer, referatet godkendes.
Referat fra generalforsamlingen d. 1. 2. 17. godkendes med rettelser til følgende
punkter:
Punkt 4. Årsregnskab fremlægges for Ib f. N., der var fraværende, ved Anne Marie.
Punkt 5. Kim Steg modtog genvalg, men blev ikke valgt.
Punkt 6. Bjørn Leinum modtag genvalg, men blev ikke valgt.

2. Introduktion af nye medlemmer og konstituering
Nye medlemmer:
Casper præsenterer sig kort. Er valgt som formand for hovedbestyrelsen.
Thore, medlem af fodbold afdelingen, deltager med henblik på, på sigt at overtage
formandsposten i fodbold afdelingen.
Susan, medlem af håndbold afdelingen, deltager med henblik på, på sigt at
overtage formandsposten i håndbold afdelingen.
Konstituering som følger:
Formand: EKIFs hovedbestyrelse Casper
Kasserere: Anne Marie og Ib
Sekretær: Ann´
Repræsentant fodbold afdelingen: Tommy og Thore
Repræsentant håndbold afdelingen: Majbrit og Susan
Repræsentant badminton afdelingen: Teddy
Repræsentant klubbladet: Jørgen (repræsenteret ved Majbrit)

3. Opfølgning på forslag og eventuelt fra sidste bestyrelsesmøde
a. Jobbeskrivelser
1

Anne Marie har udarbejdet en jobbeskrivelse for den del af kasserer jobbet, som
hun arbejder med.
Ib har udarbejdet en jobbeskrivelse for redaktør posten.
Der mangler jobbeskrivelse for fodbold – (Tommy), håndbold (Majbrit) –
badminton (Teddy) formandsposterne, for EKIF hovedbestyrelses
formandsposten (Per A./Casper) og for sekretær posten (Ann´).
Alle jobbeskrivelser udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde. De sendes til
Ann´, som samler dem og sender dem til bestyrelsesmedlemmerne.
Jobbeskrivelserne drøftes og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

b. Fællesfest
Hver afdeling (fodbold, håndbold, badminton) finder til næste
bestyrelsesmøde 2 medlemmer, der vil indgå i et festudvalg sammen med 1
repræsentant fra hovedbestyrelsen.
Punktet sættes på igen til næste bestyrelsesmøde.

c. Indvielse af broen 50 års maj arrangement
Ib tager punktet op i borgerforeningens bestyrelse og melder tilbage i hvilken
udstrækning EKIF kan bidrage, deltage.
Punktet sættes på igen til næste bestyrelsesmøde

d. Hvordan skriver vi EKIF og skal vi have fælles farve på
spilledragter
Susan opfodrer til, at vi i EKIF har en fælles måde at skrive EKIF på og en
fælles farve til spilledragterne.
Lige nu skriver fodbold afdelingen Egernsund KIF, og de har spilledragter
med sort, hvide striber og håndbold afdelingen skriver EKIF, og de har røde
spilledragter.
Alle er enige om, at det er hensigtsmæssigt med ensartethed i begge
forhold, idet der er en stor signalværdi i LOGO og farve.
Angående måden at skrive navnet på:
Vi er enige om, fremover at kalde os og skrive: EGERNSUND KIF.
Angående spilledragter:
Næste gang én af afdelingerne, skal indkøbe nye spilledragter, skal
afdelingernes bestyrelse forud blive enig om fremtidig, fælles udseende af
dragterne.
Susan/Majbrit undersøger hos JHF, om det er et muligt for håndboldspillere,
at have en spilledragt sort/hvid stribet spilledragt.

4. Indkomne forslag
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a. Mål for EKIF generelt
Casper ønsker, at der udarbejdes mål for EKIF hovedafdelingen.
Målene kan beskrive f.eks. at vi vil arbejde for at få flere medlemmer, at der
skal være mere åbenhed udadtil omkring foreningens arbejde, at der skal
afvikles flere arrangementer og også arrangementer med socialt fokus.
Susan foreslår til dette punkt, at vi udarbejder en informations folder, hvor de
enkelte afdelinger på inspirerende vis præsenterer sig, fortæller hvad deres
målsætning er, og hvad de tilbyder deres medlemmer.
Teddy lægger meget vægt på, et mål kan være, at vi har en forening, hvor
det er hyggeligt at være
Vi bliver enige om, at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor
indholdet vil være, at udarbejde visioner og mål for såvel hovedbestyrelsen
som også for de enkelte afdelinger, og at lægge en plan for, hvor og hvordan
vi kan formidle målene for nuværende og potentielle medlemmer mm.

b. Mål for de respektive afdelinger
Casper opfordrer til, at hver afdeling drøfter mål.
Alle input tages op på, det i det foregående punkt nævnte ekstraordinære
bestyrelsesmøde.

c. Hjemmesiden
Casper foreslår, at vi opdaterer EKIF´s hjemmeside, både hvad layout og
indhold angår. Han vil tage kontakt til Leif, som er vores webmaster, så de
sammen kan lægge en plan for, hvordan hjemmesiden fremover skal se ud.
Casper kommer med en returmelding på dette til næste bestyrelsesmøde.

d. Deadlines og transparente bestyrelser
Der skal generelt strammes op på, at deadlines overholdes.
Det gælder for arbejdet i hovedbestyrelsen, i de enkelte afdelinger og for
medlemmer, trænere mm.
Der skal være åbenhed og et højt informations niveau i forhold til arbejdet i
bestyrelserne og til og mellem trænere, spillere.

e. EKIF deltagelse i kultur projekt – repræsentant
Casper og Teddy deltager i gruppen, der arbejder med kultur projektet om en
kunstrute i Gråsten.

f. TV til fremvisning af præsentationer o.lign.
Majbrit forhører sig om muligheden for, at hun kan få opsat 2 TV skærme i
hallen til brug bl.a. ved lottospils arrangementerne, så det bliver muligt at
vise lotto tallene.
Majbrit undersøger prisen for sådanne 2 TV, og punktet tages op igen på
næste bestyrelsesmøde.

g. Brandværn, Borgerforening, Stjerneforening
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Anne Marie fortæller, at det frivillige Brandværn i Egernsund tidligere har
leveret stof og annonceret i klubbladet. På grund af uoverensstemmelser
mellem redaktør og Brandværn har de ikke annonceret i bladet gennem
længere tid.
Anne Marie foreslår, at vi forhører os hos dem, om de kunne tænke sig at
være med i klubbladet igen.
Susan har kontakt til Brandværnet, og vil spørge dem og efterfølgende give
Anne Marie besked.
Borgerforeningen er med i klubbladet.
Stjerneforeningen er ikke med som selvstændig forening, men kan godt få
bragt stof i bladet, det foregår gennem Ib.

h. OK benzin sponsorat
Det har tidligere været forsøgt med et OK sponsorat, men det blev opgivet,
på grund af for lille opbakning.
Casper vil undersøge, hvordan muligheden er nuværende for et OK benzin
sponsorat. Han melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.

5. Økonomi
Ib gennemgår økonomien helt overordnet.
Der er en kort drøftelse af, hvad der kan gives kørselsgodtgørelse til.
Kørselsgodtgørelse er efter gældende takst = 2,05 pr. km., og kan gives til:
 deltagelse i møde, kursus eller andre arrangementer, der er relevant for
arbejdet i EKIF.
 kørsel i forbindelse med omdeling informationsmateriale, regninger o.lign til
bl.a. foreningens annoncører
 trænernes kørsel til kamp
 kørsel i forbindelse med indkøb af materiale til forenings arbejde o.lign.
Kørsel kan være fra privat bopæl eller fra klublokale og hal.
Kørsel udbetales af Ib, hvis man har afleveret en seddel med oplysning om, i
hvilken forbindelse man har kørt, hvor mange kilometer man har kørt - fra og til, og
kontonummer beløbet skal indsættes på.
Teddy oplyser om, at der er mulighed for at tjene penge til foreningen, da der
mangler frivillige i pølsevognen til Broager Ringridning (1. weekend i juli). Teddy
sender mere information om dette ud til bestyrelsesmedlemmerne.

6. Klubblad
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Anne Marie fortæller, at Daniel Staugaard (lokal politikker), har reserveret bagsiden
af klubbladet i de 2 sidste numre i år (august og november nummeret). Han vil
annoncere forud for lokalvalget, og annonceindtægten for EKIF er 1500 kr.
Vi drøfter kort hvorvidt, vi vil have annoncer med politisk indhold i klubbladet.
En afstemning i bestyrelsen viser, at der er flertal for at klubben får en indtægt på
sådanne annoncer, når det skrives tydeligt et sted i bladet, at EKIF ikke står får den
politiske holdning, der præsenteres i annoncerne.
Pensionistforeningen ønsker ikke at bruge klubbladet til annoncering fremover, og
de mener, de ikke skal betale den regning på 650,00 kr., som de har fået tilsendt for
annoncering i 2016.
Casper tager kontakt til Kaj som er formanden for pensionist foreningen, for at
afklare spørgsmålet om regningen og opfordre til solidaritet og opbakning mellem
alle foreninger i Egernsund.
Ib foreslår flere nye, potentielle annoncører. Han udarbejder en liste, som sendes til
Majbrit, som videreformidler den til Jørgen.
1 annonce på 1/8 side i klubbladet, som udkommer 4 gange om året, koster 650,00
kr. Foreninger betaler 650,00 kr årligt for at benytte, få bragt artikler, annoncer o.lin.
i klubbladet.

7. Siden sidst fra afdelingerne
a. Nyt fra fodbold udvalget – Thore, Tommy
Der er bestilt et flag med EKIF logo til flagstangen ved DGS.
De overvejer at få lavet et infobanner med EKIF logo, og info om at der
spilles fodbold kamp på stadion, som kan stilles op på plænen foran Det
Grønne Køkkens bygning.
Der er kommet nyt lys på fodbold banen.
Der skal sættes ny lås i døren ind til omklædningsrummet, klublokalet i DGS.
Hvis vi får almindeligt lås i stedet for en ny chip-lås, bliver fodbold afdelingen
uafhængig af DGSs låsesystem, hvilket er en fordel.

b. Nyt fra håndbold udvalget – Susan, Majbrit
Dameholdet har svært ved at stille hold.
Herrerne træner sammen med damerne.
Arbejder for at der kan skaffes medlemmer til et børnehold evt. et
tumlingehold.
Har tænkt på at udarbejde en informations folder til bl.a. husstandsomdeling,
som skal beskrive, hvad klubben kan tilbyde og opfodre til at støtte op om
klubben.

c. Nyt fra badminton udvalget – Teddy
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Har 44 aktive motionister.
Børne træner Timmy stopper, da han skal på efterskole. Teddy er ved at
finde en ny træner.
Det er nuværende kun Teddy og Markus S. i badminton bestyrelsen. Teddy
vil gerne have flere bestyrelses medlemmer, og søger blandt motionisterne,
om der er nogen, der kunne tænke sig at være med i bestyrelsen.

8. Eventuelt
Åben skole. Der er enighed om, at EKIF fortsat skal deltage. Casper melder tilbage
til arrangørerne. EKIF har tidligere haft sidste torsdag i september som den dag de
skulle sørge for et arrangement.
Ib minder os om, at vi betaler til et medlemskab af Radio Als. Vi kan bruge
medlemskabet til at annoncere vores arrangementer o.lign i radioen. Torsdag aften
inden det aktuelle arrangement løber af stablen, skal arrangementet anmeldes til
Radio Als.
Susan foreslår, at vi får en fælles Facebookside for EKIF i stedet for at håndbold –
og fodbold afdelingen har hver deres side. Der er opbakning til ideen, og punktet
skal sættes på til næste bestyrelsesmøde.
Ideen bredes yderligere ud til, at vi i fremtiden evt. kunne have et medlem i
hovedbestyrelsen, der varetager alle opgaver omkring branding/reklame af EKIF,
annoncering af arrangementer mm. Thore vil gerne tage sig af disse opgaver indtil
videre, og punktet kan tages op igen på et senere tidspunkt.

9. Næste mødedato
Onsdag d. 10. maj kl. 19.00 i klublokalet.
Casper sender dagsorden ud.
Referent: Ann´ H. 14.03.17
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