EKIF Bestyrelsesmøde nr. 2 (20)
d. 15.02 18
REFERAT
Deltagere: Casper, Thore (fodbold), Majbrit (EKIF bladet), Susan
(håndbold), Marcus (badminton), Ib F. N. Ann´

Referat ifølge dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 15.1 18 godkendes uden rettelser.

2. Økonomi
Status ved Ib.
Der er 5 fodbold spillere, der mangler at betale kontingent, og der er flere sponsorer fra
julefodboldstævnet, som også mangler at betale.
Alle sponsorer til julefodboldstævnet plejer at få et eksemplar af det efterfølgende
klubblad. Thore og Casper vil sørge for at sende klubbladet til sponsorerne.
Fodbold udvalget har vedtaget til generalforsamlingen, at alle udvalgsmedlemmer er
kontingent fri. Ib nævner, at der er 8 udvalgsmedlemmer, der ikke betaler kontingent.
Anne Marie N. fortsætter med at føre håndboldafdelingens regnskab, til hun er på valg
til kasserer ved næste års generalforsamling.
3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt
3.1.

E sport - Casper
Punktet flyttes til det næste bestyrelsesmøde.

3.2.

Fællesfest
Følgende er i festudvalget: Susan som tovholder og repræsentant fra
hovedbestyrelsen. Kenneth Nowak og Mathias Sørensen fra fodbold
afdelingen og Søren Hilmer og Emilia Lindbjerg fra hånbold afdelingen.

3.3.
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Hjertestarter

Majbrit afventer retur melding d. 1. marts på hendes ansøgning til TRYG
Fonden.
Susan nævner muligheden for at få Brandværnet til at afvikle et førstehjælps
kursus, hvis det ikke lykkes med et TRYG hjertestarter kursus.
3.4.

Markedsføring
Susan har kontakt til en person, som tilbyder at udarbejde en ny EKIF
hjemmeside. Vi bliver enige om at gå videre med tilbuddet, forhøre os, hvad
det kommer til at koste, og drøfte hvilke ideer han har.
Susan giver ham besked og sætter Casper på som kontaktperson.
Vi markedsfører nuværende EKIF gennem følgende:


Facebook



Hjemmeside



Klubbladet



Ad hoc: Graasten Ugeavis, Sønderborg Lokalavis, Jyske Vestkysten

Vi har tidligere også brugt Radio Als, som er ændret og fremover hedder
Radio Classik FM. Ib undersøger, om vi fortsat har kan bruge denne kanal.
Thore nævner vigtigheden af at alle afdelinger hele tiden udnytter muligheder
for ”markedsføring”, det kan være gennem små og store opslag, informationer,
”de gode historier” o.lign. Jo oftere EKIF ”dukker op”, jo større synlighed og
kendskab til hvem EKIF er og hvad vi laver/tilbyder i befolkningen, des flere
medlemmer.
Susan har set et LOGO, som hun er meget begejstret for. Der var lagt
elementer ind i logoet fra forskellige dele af den organisation, der var
repræsenteret. Hun foreslår, at EKIF får udarbejdet et sådant logo, som kan
bruges i mange sammenhænge. Det skal ikke erstatte det nuværende EKIF
logo, men være et mere ”levende logo”, som skal ses som supplement til det
nuværende.
Hun vil fremskaffe et eksempel på dette logo til næste bestyrelsesmøde,
hvorefter vi kan tage stilling til, om det er noget, vi vil arbejde videre med.
3.5.

50 års Egernsund Bro jubilæum
Jubilæet afvikles d. 23 juni fra kl. 11.00. Festudvalget er i gang med at skaffe
sponsorer. Udvalget efterlyser frivillige hjælpere til arrangementet. Majbrit vil
undersøge hvilke opgaver, og hvilke tidspunkter, der skal bruges hjælpere.
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Hun sender en mail ud med info om dette, så vi alle kan opfodre medlemmer
og andre interesserede til at melde sig.
3.6.

Kontingent på tværs af afdelingerne
Casper laver et opslag på Facebook og i næste klubblad med info om dette
tiltag.
Casper sender en kopi af opslaget til Majbrit, som sætter det på INFO tavlen,
og i hallen.
Der er sat gang i: Kontingent på tværs fra 1. januar, og alle må gerne lave
reklame for kontingentet.
For Kontingent på tværs gælder:
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.
Badminton sæsonen er fra: august til maj.
For badminton gælder, at kontingentet gælder for leje af en hel bane.

3.7.

Midler fra Folkeoplysnings Forbundet
Punktet sættes på næste bestyrelsesmøde

3.8.

Hjælpe kasserer
Der er ikke fundet en hjælpe kasserer. Ib tager sig fremover af opgaven som
ene kasserer. Han er sammen med Anne Marie ved at få overdraget hendes
opgaver.
Alle skal være opmærksomme på, hvis de møder personer, der kunne være
interesserede i at overtage en kasserer/hjælpekasserer post ved næste
generalforsamling.

3.9.

Årshjul
Casper får indput til årshjul, som han udarbejder og medbringer til
gennemgang ved næste bestyrelsesmøde.

3.10.
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Ny hjemmeside

Punktet er taget op under punkt 3.4: Markedsføring.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne
5. Klubblad
Hver afdeling, har valgt nogle medlemmer, som skal ”fodre” klubbladet med
beretninger, oplysninger, historier, fotos mm. til klubbladet.
6. Siden sidst i afdelingerne
•

Håndbold afdelingen – Susan

Udvalget har konstitueret sig med Susan som formand, Ronnie som næstformand,
Anne Marie som kasserer og Marie Louise som sekretær.
Herre holdet ligger pt på en 1. plads.


Fodbold afdelingen – Thore
Udvalget har konstitueret sig med Thore som formand og Morten Rathje som
næstformand.
Der bliver igen indført en bødekasse.
Der er valgt en person, som skal tage sig af alt sponsor arbejde.
Mathias Sørensen er valgt som kampfordeler.
Udvalget glæder sig meget til den nye træner kommer i gang med træningen.
Den nye træner har B licens.
Thore vil hænge et eksemplar af afdelingens forskellige beklædningsgenstande
op i hallen, som reklame, og så interesserede kan henvende sig, hvis de vil
købe.
Angående børnefodbold, som blev efterspurgt på generalforsamlingen. Der er
nuværende ingen opbakning i fodbold udvalget til at opstarte børnefodbold.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

•

Badminton afdelingen – Marcus

Afdelingen har haft flere børne/ungdomsspillere af sted til stævne. Marcus deltog
som tilskuer. Hans interesse for spillerne blev opfattet meget positivt.
Der er blevet ryddet op i alle de gamle ketsjere, og der vil blive indkøbt nye.
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7. Eventuelt


Takster til jubilæer, runde fødselsdage, afgående bestyrelsesmedlemmer mm.

Uddrag af bestyrelsesmøde referat fra d. 1478 2014:
Tommy efterspørger en fælles holdning for EKIF og afdelingerne under EKIF til at sende
opmærksomhed til sponsorernes jubilæer, runde fødselsdage mm.
Tommy vælges som kontaktperson for gaver/opmærksomhed til sponsorer. Det vil sige, at har den
enkelte formand kendskab til en sponsor, der skal have en opmærksomhed, kontakter han/hun
Tommy.
EKIF giver til runde fødselsdage fra 50 år og opefter og til jubilæer, ca. 400,00 – 500,00 kr. pr. gave.
Angående opmærksomhed til medlemmer, da afgør den enkelte afdeling selv hvem der skal have og
hvilket beløb, der skal gives for.

Dette skal tages som udgangspunkt for en drøftelse på næste bestyrelsesmøde.


Kaffe/Cacao automat i hallen – efterspurgt ved generalforsamlingen.

Punktet tages med på næste bestyrelses møde.


Bestyrelses medlemmers kørsel til bestyrelsesmøder.

Thore spørger om, der kan ydes kørselsgodgørelse til bestyrelsesarbejdet/kørsel til de
betyrelsesmedlemmer, der kommer udenbys fra. Der foreslås, at alle
bestyrelsesmedlemmer, der bor udenfor Egernsund kan få km penge, når de deltager i
bestyrelsesmøder eller andre møde. For at de ikke skal holde kilometer regnskab, kan
der f.eks. gives tilskud til 20 møder årligt.
Punktet/forslaget sættes på næste bestyrelsemøde til godkendelse.


Afdelings budget

Casper ønsker, at hver afdeling laver et budget for det kommende år.
Udvalgene kan på deres respektive udvalgsmøder udarbejde deres budgetter, som så
efterfølgende gennemgås på et hoved bestyrelsesmøde.
8. Næste mødedato
Mandag d. 23. april kl. 19.00. Casper booker lokale.
Casper sender dagsorden ud.

Referent: Ann´ H. 190218
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