EKIF Bestyrelsesmøde nr. 12
d. 17/1 2017

REFERAT
Deltagere: Per A., Tommy (fodbold), Ann´, Majbrit (håndbold)
Teddy (badminton), Anne Marie, Ib. F.N., Thore Naujek
(fodbold), Casper Mortensen (fodbold)

Referat ifølge dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 12.10.16 godkendes, med følgende kommentar.
Angående punkt 4. Per og Tommy ville sende en ansøgning til Broager
Sparekasses lokalpulje mhp. tilskud til nye borde og bænke ved stadion.
Ansøgningsfrist var d. 31.12.16. Ansøgningen er ikke sendt.
Ib ved, at man skal have en konto i Sparekassen, for at man kommer i betragtning
til tilskud. EKIF har konto i Sydbank, men håndbold afdelingen har konto i Broager
Sparekasse.
Per udarbejder en ansøgning til ansøgningsfrist 1. marts 2017, og
Majbrit/håndboldafdelingen står som ansøger.

2. Indkomne forslag
Ib foreslår, at der udarbejdes en job beskrivelse for hovedformands posten,
kasserer posten, udvalgsformændenes poster og redaktør posten.
Af beskrivelsen skal fremgå, hvilke konkrete opgaver, samarbejdsrelationer og
mødeaktiviteter, der ligger i/for de enkelte poster.
Per forslår, at de medlemmer, der bestrider de aktuelle poster nuværende,
udarbejder beskrivelsen, som skal medbringes ved næstkommende ordinære
bestyrelsesmøde, hvor de kan gennemgås og godkendes.
Ib påtager sig, at udarbejde beskrivelsen for redaktør posten.

3. Generalforsamling
Dato: onsdag d. 1. februar 2017.
Anne Marie har bestilt smørrebrød og ostemadder.
Per sørger for øl og sodavand, som købes af DGS.
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Tommy medbringer kopier af dagsordenen.
Ib foreslås som ordstyrer til generalforsamlingen, han indvilliger.
Per booker lokaler.
Ib har fået regnskabet revideret, så det er klar, det vedlægges dette referat, så
udvalgsformændene kan orientere sig om deres afdelings økonomi.
Per A. genopstiller ikke som formand.
Casper Mortensen fra fodbold afdelingen vil godt stille op til valg som hoved
afdelingsformand.
Ann´ genopstiller som sekretær.
Kim S. (suppleant) modtager genvalg, hvis ikke andre stiller op.
Marie Louise (suppleant) modtager genvalg.
B. Leinum modtager genvalg som revisor.

4. Økonomi
Ib gennemgår økonomien helt overordnet.
Der er et underskud på 30 000,00 kr., der bl.a. skyldes flere større
engangsinvesteringer, men egenkapitalen er fortsat solid.

5. Klubbladet
Jørgen har overtaget klubbladet fra Birgit A.
Næste nummer skulle efter planen udkomme d. 1/2, men da der skal referat fra
generalforsamlingen og formændenes beretninger med i bladet, må udgivelsen
rykkes til d. 14/2.
Der skal trykkes 50 eksemplarer ekstra af februar nummeret, da alle 2. juledagssponsorer får et nummer af klubbladet, hvori de takkes for deres sponsorat.

6. Nyt fra fodbold udvalget – Tommy
Casper M. er kamp fordeler.
Holdet er rykket op i serie 3.
Der er 2 hold til indendørs fodbold. Et B og et C hold.
Det ene hold er gået videre til regionsmesterskaberne.
Der er 31 senior medlemmer
D. 11. februar starter udendørs sæsonen.
Fodboldudvalget har besluttet, at fra sæson 2017, kommer spillere, der ikke har
betalt kontingent ikke med til kamp.
2. juledagsstævnet blev afviklet som vanligt, og med et godt overskud.
Der var ca. 70 sponsorer, der støttede stævnet.
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7. Nyt fra håndbold udvalget – Majbrit
Dameholdet er rykket ned i serie 2.
Herreholdet er trukket ud af turneringen, da de på grund af mange skadede spillere
ikke kunne stille hold.
Der er et U12 børnehold, som består af 5-7 spillere, der aktiveres med Leg og Spil.
Der er et U 4-6 børnehold, som består af 10 spillere.
Det er meget svært at fastholde børn og unge i klubben, da de hellere vil spille i den
klub, hvor deres klassekammerater også spiller.
Angående LOTTO.
Majbrit er ikke tilfreds med at håndboldafdelingen skal dele overskuddet med
fodboldafdelingen, da der kun sjælden kommer en repræsentant fra fodbold for at
hjælpe til ved Lotto spils arrangementerne.
Det er besluttet, at fremover trækkes fodbold afdelingen for 1000,00 kr. for hver
gang der ikke møder en ”hjælper”.

8. Nyt fra badminton udvalget - Teddy
Der er 44 motionister og 10 ungdomsspillere.
Timmy, som er træner for ungdomsspillerne, har fået en hjælpetræner.

9. Julefrokost
Bestyrelsens årlige ”julefrokost” afvikles på Den Gamle Kro i Gråsten. Den Gamle
Kro er en af vore sponsorer.
Der er bestilt bord til d. 21. 1. kl. 18.00. Per bestiller maden.

10.

Eventuelt

Fodboldspillerne, som skal til regionsmesterskab i Rødding, beder EKIFs
hovedafdeling om et tilskud til betaling af en bus.
De kan selv skaffe en bus og en chauffør.
Vi bliver enige om, at bidrage med 1000,00 kr. fra hovedkassen.
Per foreslår, at man afholder en fest, fælles for alle medlemmer under EKIF, for
bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der på den ene eller anden måde har
tilknytning til EKIF.
Alle synes det er en rigtig god ide, og vi beslutter, at hver afdeling skal stille med 2
repræsentanter til et festudvalg.
Udvalgsformændene har navne på de 2 medlemmer, der vil være med i
festudvalget senest d. 1. marts.
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11.

Næste mødedato

Onsdag d. 1. marts kl. 19.00 i klublokalet.
Per sender dagsorden ud, og deltager for at afvikle/overgive til den nye formand.
Referent: Ann´ H. 18.01.17
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