EKIF
Generalforsamling
d. 2. februar 2018
Caper B. M. byder velkommen.
Referat ifølge dagsorden:

1. Valg af dirigent /ordstyrer.
Ib F. N. vælges.
2. EKIF´s beretning ved formand Casper B. Mortensen.
Se bilag 1.
3. Udvalgenes beretninger.
1. Håndboldudvalget ved formand Susan
Bilag 2
2. Badminton udvalget ved formand Marcus
Forældre til børne/ungdomsspillere efterspørger en kaffe/kakao automat i
hallen.
Bilag 3
3. Fodbold udvalget ved formand Tommy
Bilag 4
Spørgsmål om muligheden for at oprette børnefodbold-hold.
Fodbold afdelingen har tidligere drøftet muligheden. De ser, at det kan være
svært at få spillere nok til at stille hold, da mange børn spiller i Gråsten eller
Broager. Måske er det en mulighed, hvis man kan få et samarbejde med
Gråsten og/eller Broager fodbold afdelinger. Udvalget vil drøfte emnet på
kommende udvalgsmøde.
4. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet.
Årsregnskab for EKIF – fodbold/badminton fremlægges af Ib F. Nielsen
Revideret regnskab godkendes.
Årsregnskab for håndbold afdelingen fremlægges ved Anne Marie N.
Revideret regnskab godkendes.
5. Valg til hovedbestyrelse
På valg:
Anne Marie Naujeck
Kasserer for 2 år i lige år.

Anne Marie som deler kasserer posten med Ib F.N. modtager ikke genvalg.
Der er ikke kommet forslag til eller interesserede, der kunne tænke sig at påtage sig
kasserer posten.
Ib. F. Nielsen tilbyder, at overtage hele kasserer posten.
1. suppleant – vælges for 2 år i lige år
Marie Louise Skriver modtager genvalg, og vælges.
6. Valg af bilagskontrollanter.
Bilagskontrollant - vælges for 2 år i lige år.
Henning Jürgensen er på valg.
Han deltager ikke i generalforsamlingen.
Anne Marie Naujeck foreslås, og vælges.
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingenter.
De 3 udvalg fastlægger selv deres kontingenter.
10. Eventuelt.
Susan efterlyser interesserede til et festudvalg til en fest fælles for alle medlemmer,
bestyrelse og andre med tilknytning til EKIF.
Marcus melder sig som repræsentant for badminton. Thore og Morten R. vil til deres
næste udvalgsmøde finde en deltager fra fodbold afdelingen.
Casper retter en STOR TAK til Tommy Clausen, for de mange år han har lagt et stort
arbejde i posten som formand for fodboldafdelingen, og en STOR TAK til Anne Marie
Naujeck, for de år hun har været kasserer for håndbold afdelingen og i EKIFs
hovedbestyrelse.
Referent: Ann H. 040218

