
Bilag 1 

 

Formandens beretning ved Casper. B. Mortensen 

 

År 2017 var en start med ny formand, nye mål & med en forventning om at EKIF ville udvikle sig i en retning 

mod de fællesmål der blev sat. 

 

Målet indeholdt:  

o At vi vil arbejde for at få flere medlemmer, at der skal være mere åbenhed 

udadtil omkring foreningens arbejde, at der skal afvikles flere arrangementer 

og også arrangementer med socialt fokus. Deadlines og transparente 

bestyrelser. 

 

Det viste sig at være meget mere end dette, det var et år med medgang, modgang – Man kunne næsten 

sige at det var en rutsjebane på mange måder. Op & ned, rundt og tilbage igen. 

 

Men trods den rutsjetur både internt/eksternt, så har vi alligevel formået at holde fast i de mål vi satte, 

men selvom mållinjen stadig er et godt stykke væk på nogle områder, så er jeg overbevist om vi nok skal 

komme derhen. – Det er nemlig en rejse, lige såvel som Rom ikke blev bygget på 1 dag, når vi heller ikke 

vores mål på 1 år med en ny ”organisation” & en masse spændende projekter der også skal spille sammen.  

 

Vi i foreningen har arbejdet hårdt for at prøve at få EKIF frem på landkortet igen, arbejdet med indbyggerne 

via arrangementer for at skabe en interesse indenfor de forskellige sports/kultur grene vi tilbyder. Men 

også for at skabe kontakten rundt omkring, for at hører hvad er det enlig Egernsund forventer & ønsker sig. 

Hvad fanger interessen i samfundet i dag, og hvordan kan vi som forening bidrage på deres ønsker. 

 

”Jeg vil derved gerne nævne stimulastik, Fitness, Julecup, Lotto - En interesse som blev bygget op af ildsjæle 

& som indbyggerne virkelig har taget til sig. En winner i mine øjne.” Det er de ting vi skal fortsætte med, 

lytte til hvad folk ønsker, tage kritik til os og arbejde videre for at opnå det resultat vi i EKIF ønsker.” 

 

Som året gik, og projekter der blev en succes eller en fiasko – Så har vi holdt sammen, bygget nogle 

spændende og interessant ting op, men også haft momenter hvor det har været for meget, hvor vi har 

måtte krybe til korset og sat en stop klods for gode tiltag. Men igen, jeg kan kun rose de medlemmer der 

sidder der, alle bidrager som de nu kan & vi formår at holde fast. I sidste ende er alt dette frivilligt & det 

skal vi aldrig glemme. 

 

Ting der er opnået i løbet af året: 

 

 Nyt hegn på stadion 

 TV i hallen 

 Åbenthus 



 Deltagelse i kultur projektet (Gråsten) 

 Deltagelse i det kommende udviklingsråd 

 Stimulastik 

 En sund økonomi trods mange investeringer for fornyelse 

 Herre hold håndbold 

 Fælles facebook & info 

 Åben skole 

 Stærkt teamwork & åbenhed omkring det vi laver.  

 EKIF bladet består & bruges.  

 Informations tavle i byen.  

 Deltagelse ved brofest & aktiv spiller til arrangementet.  

 Tværgående samarbejde mellem andre forneninger. 
 
Udfordringer: 
Desværre har vi måtte takke farvel til formanden fra Badminton, dette skyldes interne 
stridigheder mellem medlemmer. – Men vi har talt om i bestyrelsen, og blevet enige om 
hvordan vi undgår det fremover – Nemlig via ærlighed, åbenhed & samarbejde. 
Det er også et år hvor vi desværre skal sige tak til 2 medlemmer der har været i bestyrelsen 
længe, 2 der har kæmpet for det på hver deres måde & som har lagt tid og kræfter i deres 
arbejde. Derved har det været svært at finde erstatninger, men vi kæmper videre. 
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