EKIF Bestyrelsesmøde nr. 3 (21)
d. 23.04 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. 15.2 18 godkendes uden rettelser.

2. Økonomi
Status ved Ib.
Afdelings budgetter:


Thore: fremlægger et budget for fodbold afdelingen



Susan: håndbold afdelingen har et budget, som bestyrelsen har godkendt til
generalforsamlingen. Hun sender budgettet til Casper.



Marcus: har ikke fået udarbejdet et budget, men vil gøre det til næste
bestyrelsesmøde.

Kørselsgodgørelse:
Vi vedtager, at der kan ydes kørselsgodtgørelse til alle udenbys
bestyrelsesmedlemmer og til bestyrelsesmedlemmer, der har gentagne kørselsopgaver
i forbindelse med opgaver som f.eks. kontakt til sponsorer, omdeling af diverse o.lign.
Kørselsgodtgørelsen udbetales en gang årligt.
Det enkelte bestyrelsesmedlem afleverer en opgørelse over, hvad der er kørt til og
antal kørte kilometer til kassereren senest d. 30. november.
3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt
3.1.

E sport Casper
Casper har undersøgt yderligere i forhold til, hvordan det vil være muligt at
opstarte en E sport afdeling under EKIF. Det er en meget stor opgave, at
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starte og holde en E sport afdeling i gang, og som det er nuværende, har han
ikke ressourcer til at stå for opgaven. Der må skaffes et Team af interesserede
personer, som vil påtage sig opgaven med såvel at starte en E sport afdeling
op, som også at tage sig af den efterfølgende ”drift”.
Casper laver et opslag til Facebook, INFO tavlen og klubbladet, hvor han
beskriver EKIFs overvejelser i forhold til at tilbyde E sport under EKIF og
opfordrer interesserede, der vil arbejde med ideen, til at melde sig til ham.
3.2.

Fællesfest
Status Susan.
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.
Susan har taget mail kontakt til festudvalgsmedlemmerne . Der har kun været
ringe tilbagemelding på hendes forespørgsel, og det første møde er derfor
endnu ikke aftalt.
Hun vil forsøge i stedet for at spørge, hvornår det enkelte medlem kan
deltage, sende en mødeindkaldelse ud med fastlagt dato.

3.3.

Hjertestarter kursus.
Der var tilmeldings deadline til TRYG Fonden d. 1. marts. Majbrit har endnu
ikke fået en returmelding.
Vi bliver enige om, at bliver vi godkendt til at modtage en hjertestarter + et
tilhørende hjertestarter kursus fra Tryg Fonden, så går vi videre med arbejdet.
Bliver vi ikke tilgodeset, så afslutter vi punktet, og arbejder ikke videre med at
afvikle førstehjælps- eller hjertestarter kursus.

3.4.

Markedsføring
Susan har kontakt til en person, som tilbyder at udarbejde en ny EKIF
hjemmeside. Hun har endnu ikke fået afklaret pris mm., og Casper har endnu
ikke modtaget diverse koder fra Leif vores nuværende Web master.
Susan arbejder viderer på opgaven sammen med Casper.
Casper tager kontakt til Leif for at få koder til den nuværende hjemmeside.
Susan vil fremskaffe et eksempel på et logo, som hun mener, vi kan lade os
inspirere af.

3.5.
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50 års Egernsund Bro jubilæum

Majbrit, som er i Bro jubilæums festudvalget, vil efter deres møde d. 3. maj,
sende en oversigt over hvilke dage (d. 22. – 23. og 24. juni), der skal bruges
hvor mange frivillige hjælpere til hvilke opgaver.
Majbrit sender listen til Casper hurtigst muligt efter d. 3. maj.
3.6.

Kontingent på tværs af afdelingerne
Har der været opslag om fælles kontingent på Facebook, INFO stander og i
klubbladet ?

3.7.

Midler fra Folkeoplysnings Forbundet
Punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. Casper sender oplægget ud
endnu engang. Alle overvejer muligheder for at igangsætte aktiviteter, vi kan
søge på.

3.8.

Hjælpe kasserer
Ib fungerer som kasserer. Han er ved at blive sat ind i opgaverne af Anne
Marie. Anne Marie har invilliget i at fortsætte som hjælpekasserer året ud.
Alle skal til stadighed være opmærksomme på, hvis de møder personer, der
kunne være interesserede i at overtage en kasserer/hjælpekasserer post ved
næste generalforsamling.

3.9.

Årshjul
Der er et enkelt indput fra Thore til årshjulet.
Punktet skal gå igen til kontinuerlig opdatering på de næste bestyrelsesmøder.

3.10.

Julefrokost
Punktet udløser en større drøftelse, af hvilke muligheder der kunne være for
at holde en fest for byens erhvervsdrivende og borgere.
Skal EKIF stå som primus motor?
Skal EKIF arbejde sammen med Borgerforeningen og Brandværnet?
Skal vi have en
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”Lille Byfest” ?



Sommerfest ?



Oktoberfest/Bierfest ?



Sportsfest med fodbold- , håndbold- og badminton turnering ?



80 års jubilæumsfest for FREM/EKIF (FREM har 80 års jubilæum i
2019) ?



Julefrokost ?



Eller noget helt andet ?

Vi skal alle overveje, hvilket TEMA festen kan ”bygges op over”.
Vi stiler mod, at festen skal afvikles i 2019.
3.11.

Haldisponering
Hal tiderne for de enkelte afdelinger er på plads.

3.12.

Børnefodbold.
Broager er kommet os i forkøbet, og har fået startet et børnefodboldhold.
Vi havde håbet på, at få et samarbejde med Broager fodbold afdeling i forhold
til børne fodbold.

3.13.

Kaffe/kakao automat
Majbrit har undersøgt priser, og en sådan automat koster ca. 26 000,00 kr +
pris til at få den installeret med vand og strøm.
Vi beslutter i stedet at købe en kaffemaskine, som kan stilles op i cafeteriet, og
den kan Marcus så holde ved lige med kaffe, kaffebægere mm. Brugere kan
betale pr kop eller kande, som de selv brygger.
Marcus vil i starten af den nye sæson købe en kaffemaskine.

3.14.

Gave takster til jubilæer, runde fødselsdage o.lign.
Vi drøfter emnet, og udarbejder en oversigt, som opbevares hos formanden
og sekretæren.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Klubblad
Evaluering af april nummeret.
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Det er et rigtig fint blad. Det er godt med mange billeder.
Fodbold afdelingen har valgt en fast redaktør, som forsyner klubbladet med aktuelle
artikler.
Ib efterlyser nye annoncører, da vi har mistet flere af de tidligere.
Ib vil spørge Bygma.
Jørgen spørger Perronen i Gråsten og Toptryk.

6. Siden sidst i afdelingerne
•

Håndbold afdelingen – Susan

Afdelingen vil forsøge til næste sæson at få flere børnehold. Det kan være hold, der
tilbyder forskellige boldlege og gymnastik, så børnene bliver inspireret til
efterfølgende at gå til gymnastik, spille håndbold, fodbold, badminton eller dyrke en
anden form for sport.
De har fået en ny træner til dameholdet Lars Peter Thomsen og træneren til
herreholdet er Carsten Petersen.


Fodbold afdelingen – Thore

Afdelingen arbejder med 2 projekter nemlig musikanlæg til stadion og en grill hytte
til stadion.
Bestyrelsen ønsker at indstifte en pris til årets hjælper, og de overvejer at afvikle en
fest for bestyrelse, trænere mm.
•

Badminton afdelingen – Marcus

Har lige haft sæson afslutning, og de er godt tilfredse med sæsonen forløb.
7. Eventuelt
Thore foreslår, at vi får udarbejdet en oversigt over hvilke muligheder der findes bl.a. i
kommunalt regi, for at søge tilskud. Listen skal påføres deadlines for ansøgninger.
Listen kan ajourføres løbende. Casper udarbejder en liste med de muligheder vi har
kendskab til.
Susan: Har haft kontakt til Sønderborg Kommune, da rengørings standarden i
Egernsund Hallen ikke er tilfredsstillende. Havde en meget uheldig oplevelse med en
medarbejder Anette, som på igen måde kom dem i møde i forhold til de rejste
problemstillinger. Susan har efter mødet fået tilsendt en længere liste over hvilke
rengørings opgaver, brugerne selv skal stå for, hvilket vi i bestyrelsen undrer os over.
Casper vil gerne have listen tilsendt fra Susan.
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Han vil videresende listen til nogle af de omkring liggende klubber, mhp om de har fået
pålagt de samme opgaver i deres respektive haller.
Susan: der er håndbold spillere, der har efterspurgt en aftale med et fitness center.
Casper vil forhøre sig om priser mm. ved Fitness center i Gråsten og Broager.
8. Næste mødedato
Onsdag d. 30. maj kl. 19.00. Casper booker lokale.
Casper sender dagsorden ud.

Referent: Ann´ H. 240418
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