EKIF Bestyrelsesmøde nr. 1 (19)
d. 15.01 16
REFERAT
Deltagere: Casper, Tommy og Thore (fodbold), Anne Marie, Majbrit
og Susan (håndbold), Marcus (badminton), Ib F. N. Ann´

Referat ifølge dagsorden:
Velkommen til Marcus, som træder ind i bestyrelsen som repræsentant for badminton
afdelingen i stedet for Teddy.
1.

Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.10. 17 godkendes med følgende rettelse til
punkt 5: Generalforsamling 2018. Udvalgsmøder er fra kl. 18.30 til 19.30, og
generalforsamlingen starter kl. 19.30.

2. Økonomi
Ib redegør for den nuværende økonomiske situation.
3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt
3.1.

Året der gik – godt og skidt
GODT - uddrag af de ting der blev nævnt:
Åbent hus arrangementet, godt samarbejde, godt engagement.
Fodbold festen, godt initiativ, god opbakning.
Anne Marie roser Jørgen for godt samarbejde, god lydhørhed, godt arbejde
med klubbladet.
Info tavlen.
Der er kommet styr på bestyrelsesmøderne.
MINDRE GODT, til forbedring, uddrag af de ting der blev nævnt::
Ærgerligt at vi ikke har fået planlagt, afviklet hjertestarter kurset.
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Vi har mange ideer, men der er for få af ideerne, vi får gennemført.
Planlægningen er for træg, punkterne går igen for mange gange på
bestyrelsesmøderne.
Når vi har besluttet os for at en opgave er værd at arbejde med, så skal den
gennemføres.
Fælles foreningsfest er ikke blevet til noget endnu. For ringe opbakning blandt
medlemmerne i forhold til planlægningen.
Teddys exit fra badminton afdelingen. Uhensigtsmæssigt forløb. Vi skal vægte
åbenhed overfor hinanden højt, og tåle konstruktiv krittik, så forløb som det vi
har haft med Teddy kan undgås.
3.2.

E sport status
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

3.3.

Brofesten – 50 års jubilæum
Festen afvikles d. 23. Juni. Anne Marie og Majbrit som er i festudvalget,
opfordrer alle i bestyrelsen til at orientere deres medlemmer om, at der vil
blive brug for hjælp til diverse opgaver i forbindelse med afvikling af
arrangementet.
Status på brofesten udskydes til næste bestyrelsesmøde.

3.4.

Fælles Facebook
Der er oprettet en fælles Facebook. Punktet afsluttes hermed.

3.5.

Hjerte starter kursus
Majbrit har sendt ansøgning til TRYG Fonden. Der er deadline for ansøgning
d. 1. marts og vi afventer tilbegemelding efter den dato.

3.6.

Kasserer
Anne Marie ønsker at stoppe som hjælpekasserer til generalforsamlingen.
Har vi forslag til en ny hjælpekasserer ?

3.7.

Markedsføring nye forslag
Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

3.8.
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Kontingent på tværs af afdelingerne

Badminton inddrages i det fælles kontingent. Marcus vil orientere sine
medlemmer om muligheden.
Uddrag fra tidligere referat:
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:
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.

Casper annoncerer tiltaget på Facebook, og laver et opslag til Klubbladet.
Casper sender en kopi af opslaget til Anne Marie, som sætter det på INFO
tavlen, Majbrit sætter opslaget op i hallen.
3.9.

Midler fra Folkeoplysnings Forbundet
Casper sender projekt oplægget ud til alle bestyrelsesmedlemmer, så de kan
overveje muligheder for en evt. ansøgning.

3.10.

Projektor til klublokalet
Majbrit vil sørge for, at den gamle projektor fra hallen kommer op i klublokalet i
DGS.

3.11.

Generalforsamlingen
Anne Marie bestiller smørrebrød (42 stk smørrebrød og 20 stk ostemad) i
Superbrugsen i Broager. Vi skifter hver år mellem Brugsen i Broager og
Brugsen i Gråsten.
Thore og Casper sørger for øl og vand.
Thore laver kopier af dagsordenen.
Anne Marie booker lokaler til både udvalgsmøder og generalforsamling.
Majbrit hænger generalforsamlingsopslag op i hallen og i INFO tavlen.
Susan laver opslag på Facebook om at EKIF søger en hjælpekasserer og
opslag med generalforsamlings indkaldelsen.
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Casper spørger IB, om han vil være ordstyrer.
Marcus spørger Per om han kunne tænke sig at være hjælpe kasserer.
3.12.

Årshjul
Alle kommer med indput.
Casper udarbejde et årshjul, som sendes til sekretæren og vedhæftes
referatet.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne
5. Klubblad
Thore og Casper laver aktuelt indlæg fra/om fodbold afdelingen.
6. Siden sidst i afdelingerne
•

Håndbold afdelingen – Susan

Stimulastik: der er 2 hold, de ”kører” godt. Der er fundet en ny instruktør.
Håndbold fitness: der er et hold, det ”kører” også godt.
Herre holdet har mange spillere. Dame holdet er forventeligt rykket ned i serie 2.


Fodbold afdelingen – Tommy

2. juledagsstævnet: god afvikling. Der deltog 32 hold. Der blev efterspurgt ”flere
udklædte hold”. Casper og Thore overvejer, om der næste år skal laves en ”
udklædnings række”.
Der er et fodbold hold der skal til regions mesterskab i Holsted. Der arrangeres, hvis
muligt, fælles bus transport.
Der mangler fortsat at blive fundet en træner til sommer sæsonen
•

Badminton afdelingen – Marcus

Marcus har overtaget formandsposten efter Teddy.
Der er nuværende kun 2 personer i badminton udvalgets bestyrelse. Marcus
spørger om, han kan tage betstyrelsesmedlemmer ind, som er under 18 år, hvilket vi
ikke kan se, der er noget i vejen for.
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Der er ledige baner. Marcus sender tiderne for de ledige baner til Susan, som vil
lave et opslag på Facebook. Interesserede kan henvende sig til Marcus.
Marcus tlf: 29 72 10 60 / mschnuchel72@gmail.com
7. Eventuelt
Punkt til næste dagsorden ved Susan: Fjernsyn i cafeteriet i hallen.
8. Næste mødedato
Torsdag d. 15 februar kl. 19.00
Casper sender dagsorden ud.

Referent: Ann´ H. 170118
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