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Gråsten Apotek
Ulsnæscentret • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 10 20

Broager Apotek
Storegade 6 • 6310 Broager
Tlf. 74 44 11 04

BROAGER OG
GRÅSTEN RADIO 

V/ LEIF HANSEN OG 
HENNING CHRISTENSEN.

TEL. 7465 2426
SKOLEGADE 2, 6300 GRÅSTEN

GRAASTEN.RADIO@A2A.DK

Kværsgade 9-11
6300 Gråsten

Tlf. 74 65 92 06

www.kvaers-kro.dk

Benzin, benzin 
og atter
billig benzin

Gråsten

Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen  
ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort,  
kontanter eller et OK Benzinkort.

Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller  
kontakt os på enten 80 200 300 eller www.ok.dk  
Så får du kort til billig benzin – mere end 495 steder i Danmark.
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HOVEDBESTYRELSEN
Formand: Casper B. Mortensen 28 95 56 50 casperbigum.mortensen@alfalaval.com
Kasserer Ib Funder-Nielsen  74 44 02 01  ib@egernsund.dk
Hjælpekasserer Anne Marie Naujeck  74 44 20 47 / 23 96 66 05 annemarienaujeck@live.dk  
Sekretær Ann Heuschkel  20 64 76 62 bjerget-3-ann@mail.tele.dk 
Medlem Formand for Badminton Marcus Schnuchel  29 72 10 60  mschnuchel72@gmail.com  
Medlem Formand for Fodbold: Thore Naujeck  41 19 16 90  thorenaujeck@hotmail.com 
Medlem Formand for Håndbold:  Susan Diana Jacobsen 26 17 07 60 susandianaj@gmail.com  
1. suppleant Mari Louise Skriver 20 86 10 98  marilouise_2@hotmail.com 
2. suppleant Kasper Lorentzen  40 31 14 01 KasperL123@live.dk
Bilagskontrollant  Anne Marie Naujeck  74 44 20 47 / 23 96 66 05 annemarienaujeck@live.dk 
Bilagskontrollant  Per Andersen 60 68 00 60 per.ostergaard.andersen@gmail.com
KLUBBLAD
Ansv. redaktør Jørgen Clausen 29 63 58 68 ekifbladet@ekif.dk
Tryk Toptryk Grafisk ApS 74 65 01 01 
Egernsund hallen  41 98 17 74

NR. 1
FEBRUAR 2018 

5. ÅRGANG

Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af ”EKIF” bladet.  
Deadline for stof til næste nummer: 01.4.2018

Find os på www.egernsund.dk · Kontakt EKIF på ekif@egernsund.dk
”Betalinger til EKIF via Mobile pay via tlf. nr. 86053 

eller til konto i Sydbank 8060 – 1006143.

BADMINTON-UDVALG
Marcus Schnuchel (Formand)
Tove Froberg Lillie
Brigitte Knudsen

HÅNDBOLD-UDVALG
Formand: Susan Diana Jacobsen
Næstformand: Ronni Marcussen 
Kassere: Anne Marie Naujeck 
Sekretær: Mari Louise Skriver
Turnering/stævneleder: Kim Jensen bestyrelses medlem
Materiale ansvarlig: Louise Brodersen - bestyrelses medlem
Lotto, julekalender: Majbrit Clausen - bestyrelses medlem

UDVALG

FODBOLD-UDVALG 
Formand:  Thore Naujeck 41 19 16 90 
Kampfordeler:  Casper B. Mortensen 28 95 56 50 
Seniorrepræsentant: Morten Rathje  60 24 98 58 
Ansvarlig for klublokale: Mads Rathje 22 89 99 27 
Medlem: Morten Justesen  28 55 90 23
Medlem:  Lasse Roth
Medlem: Jørgen Clausen 29 63 58 68 
1. suppleant: Marcus Schnuchel  29 72 10 60
2. suppleant: Kent Nowak
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C.J. skibs- & 
bådebyggeri ApS
V/ CHRISTIAN JONSSON

HAVNEVEJ 15

6320 EGERNSUND
Tlf. 74 44 09 30
Fax 74 44 09 40

Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 09 33

Estate Kjeld Faaborg

www.estate.dk

HOS OS 
KOMMER DU SIKKERT

I MÅL MED DIN 
BOLIGHANDEL

Lars Justesen
TRANSPORT

Tlf: 22 30 05 05
Alle former for transport udføres
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EKIF

Formandens beretning

År 2017 var en start med ny formand, nye 
mål & med en forventning om at EKIF vil-
le udvikle sig i en retning mod de fællesmål 
der blev sat.

Målet indeholdt: 
• At vi vil arbejde for at få flere med-

lemmer, 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 rutsje-
bane på mange måder. Op & ned, rundt og 
tilbage igen.
Men trods den rutsjetur både internt/eks-
ternt, så har vi alligevel formået at holde 
fast i de mål vi satte. Men selvom mållin-
jen 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 når 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 arrangemen-
ter for at skabe en interesse indenfor de for-
skellige sports/kultur grene vi tilbyder. Men 
også for at skabe kontakten rundt omkring, 
for at høre hvad er det egentligt Egernsund 
forventer & ønsker sig. Hvad fanger inte-
ressen 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 indbyg-
gerne 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 resul-
tat vi i EKIF ønsker.”
Som året gik, og projekter der blev en suc-
ces eller en fiasko – Så har vi holdt sam-
men, bygget nogle spændende og interes-
sante 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 udviklings-

råd
• Stimulastik
• En sund økonomi trods mange investe-

ringer 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 

foreninger.
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Udfordringer: 
Desværre har vi måtte takke farvel til for-
manden fra Badminton, dette skyldes inter-
ne stridigheder mellem medlemmer. – Men 
vi har talt om i bestyrelsen, og blevet enige 
om hvordan vi undgår det fremover – Nem-
lig 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.

De to afgående medlemmer Casper snakker 
om er Tommy Clausen og Anne Marie Nau-
jeck. Der blev givet en lille gave til begge 
personer. Anne Marie vil dog fortsætte lidt 
ved at hjælpe Ib i gang, som har påtaget sig 
hele kasserer tjansen indtil videre.
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Fodboldfesten
 25.11.2017

Det var en rigtig dejlig fest-sammen-
komst vi havde den 25.11.2017 på Den 
Gamle Skole i Egernsund. Fodboldaf-
delingens senior spillere havde sammen 
med sponsorkomiteen organiseret festen 
til punkt og prikke.
Tak for det drenge!!
En kæmpe STOR TAK til vores sponso-
rer!!

Tak til: Peter Matzen
             Hans Jørgen Poulsen
             Brdr. Clausen (Rolf og Horst)
             Lars Justesen
             Mogens Mau
             Allan Vendelbo
Under festen fik Asmus opkaldt pladsen 
foran den gamle skole til ”Asse’s plads”, 
mens Tommy Clausen fik overrakt sølv-
nålen fra DBU for mange års arbejde i 
foreningen.

Ny info kasse
EKIF- Egernsund Kultur- og Idrætsfor-
ening har investeret i en info-kasse, som 
er blevet anbragt foran ”Det Grønne Køk-
ken”.
Byens borgere er velkommen til at bru-
ge denne til at hænge informationer op 
angående arrangementer eller lignende i 
Egernsund.
Kassen åbnes ved at løsne de to hængsler 
i siderne og skubbe forsiden til en side.
Infokassen er bygget og opsat af tømrer 
og snedker Bent Christensen.
Majbrit Clausen har stået for hele organi-
sationen.
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Lotto i Egernsund
Majbrit Clausen og Bente Nissen har 
efterhånden i mange år gjort en kæmpe 
indsats for at vi som forening kan tilbyde 
lottospil i byen hver 14. dag om manda-
gen. Det er de to damer, der styrer arran-
gementet og er tovholder for at alt går, 
som det skal. Det er vi i EKIF meget tak-
nemmelig for og har mandag, den 13.11. 
2017 værdsat deres store arbejde med en 
lille anerkendelse, som de fik overrakt af 
Anne Marie Naujeck.
Vi vil også her gerne sige et stort TAK til 
alle dem, der giver en hånd med, når bor-
dene skal stilles op og skal pakkes væk 
igen, til dem, der hjælper med kaffen og 
oprydningen.
TAK til bestyrelsesmedlemmerne, der 
hjælper til med at dele gevinsterne ud og 
TAK til vores veteraner, der også hjælper 
flittigt!!!!
Tak til jer alle, at vi kan gennemføre lot-
tospil i Egernsund.

EKIF´s bestyrelse

EGERNSUND 
HALLEN.

LOPPEMARKED.

Der inviteres igen til  
stort marked i 

EGERNSUNDHALLEN. 

Lørdag den 14. april og søndag 
den 15. april 2017

Fra kl. 10.00 til kl. 16.00  
begge dage

1 Stand koster 150 kr. pr. dag

Der må sælges alt, bortset fra 
mad & slik, da der er  

Mad Bod i hallen.

Bestilling af Stand kan gøres til:

Majbrit på Tlf: 41981774 eller

MAIL: 
majbritclausen@hotmail.dk

DER MÅ IKKE PAKKES NED  
FØR KL 16.00



EGERNSUND BROEN fylder år

Den 23.6.2018 fejres 50. jubilæet af 
Egernsund Broen i Egernsund.
Vi har dannet et brojubilæumskomite, 
som er sammensat af medlemmer af 
vores foreninger: Egernsund Borgerfor-
ening, DGS (Den Gamle Skole), Egern-
sund Brandværn, EKIF (Egernsund Kul-
tur-og Idrætsforening). Medlemmerne ses 
på billedet.

På billedet ses Thomas Asmussen, Chris-
stian Brodersen, Majbrit Clausen, Daniel 
Staugaard, Anne Marie Naujeck, Torben 
Matthiesen og Poul Brock Larsen.
Teddy Petersen er med i komiteen, men 
ses ikke på billedet.

Hvis nogen i Egernsund og omegn ligger 
inde med en god historie fra brobygnin-
gen, billeder eller lignende, så lad gerne 
høre fra Jer.
I kan henvende Jer til én af os.
På nuværende tidspunkt  samler vi ideer 
til at begå jubilæet og planlægger en dag 
med mange aktivitæter,  med en festlig-
hed på selve broen og en afsluttende fest 
på havnen.

Til festligheden angående brojubilæet er 
vi afhængig af sponsorpenge.
For erhvervsdrivende har vi sat en mini-
mumsgrænse på 500 kr.
Der er dog ingen grænse opad. 
Privatpersoner er også velkomne med 
en sponsorering. Her er der ingen mini-
mumsgrænse.
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I Ekif bladet ønsker vi at oprette en side 
med informationer angående byens bor-
gere. Så hvis i derude står med en af 
byens borgere der har eller har haft rund 

Giv et praj

Nytårsaften blev en noget større fest for 
de to bestyrelses medlemmer og aktive 
spillere i henholdsvis håndbold og fod-
bold, Mari Louise Skriver og Morten Rat-
hje. Den 31. december, blev de forældre 
til lille Nikolaj, som havde en kampvægt 
på 3720 gram. Stort tillykke til de nybag-
te forældre, som allerede har haft Nikolaj 
med til hans første bestyrelsesmøde. 

Ligeledes ønskes der stort tillykke til et 

Nye småfolk i Egernsund
andet bestyrelsesmedlem og aktiv fod-
boldspiller i EKIF, Kasper Lorentzen. 
Kasper og kæresten Stephanie blev den 
30. december forældre til en sund og rask 
lille pige ved navn Cecilie. Cecilie har 
stadig sit første bestyrelsesmøde til gode. 
 
Egernsund Kultur- og Idrætsforening 
ønsker de nybagte forældre stort tillykke 
og håber på at se de unge mennesker hos 
EKIF i fremtiden. 

fødselsdag, jubilæum, bryllup eller andet 
som byens borgere kunne være interesse-
ret i, så send en mail ind til ekif bladet. 
Mail adressen lyder: ekifbladet@ekif.dk

bhj.com
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Fodbold

2. Juledagsstævnet 2017 var en succes

For første år var det de unge i EKIFS fod-
boldafdeling der stod for organisationen 
af 2.Juledagsstævnet 2017 i Egernsund-
hallen. Der blev tænkt i andre baner for at 
kunne lokke flere hold til vores stævne i 
Egernsund. Det blev til 32 hold i fire for-
skellige rækker og der blev spillet fra kl 
9.00 til klokken 17.30. Den nye formand 
i EKIF fodboldafdelingen udtaler: „Vi er 
meget tilfredse med stævnet i år og fik 
også mange positive tilbagemeldinger, 
men der er også ting vi kan blive end-
nu bedre til.“  Næste gang skal der dog 
ændres nogle ting, som fx vil man lave en 
„udklædningsrække“. Det skal være en 
række for dem som kun vil hygge sig og 
går mere op i udklædningen. Det gør man 
på baggrund af flere deltager har ønsket 

flere udklædte hold. Det skal også i frem-
tiden være et stævne, hvor alle alders-
grupper kan deltage og derfor skal man 
have et bredt udvalg af muligheder for 
deltagerne, mener Thore Naujeck . Man 
fik over 50 sponsorer til stævnet og takker 
sponsorerne for den store opbakning. Det 
kunne ikke lade sig gøre uden dem. For 
EKIF er stævnet uundværligt og man vil 
også i fremtiden prøve at skabe en positiv 
stemning, som der var i 2017. Stævnet er 
også vigtigt for at komme i kontakt med 
byens borgere, da det er meget vigtigt for 
bestyrelsen at høre deres mening omkring 
situationen i Egernsund. Man har nem-
lig brug for at byens borgere støtter op 
omkring foreningslivet i Egernsund.

v.  Lægeeksamineret fodplejer, Christina Almind Gefke

Skovgade 36, 6320 Egernsund  www.almindsfodpleje.dk

Forkæl dig selv – bestil en tid !  

Ring på  
3024 7101zoneterapeut

Mogens
Mau

massør

Island 5
6320 Egernsund
Mobil 2145 1374
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2.-Juledagsstævne-sponsorliste
Tømrer-og Snedkerforretning, Bent Christensen,  Sønderborg
Vognmand Lars Justesen, Egernsund
Mogens Mau, Egernsund
Nykredit Sønderborg, Sønderborg
Gråsten Fri Cykler, Gråsten
Christina Almind Gefke, Egernsund
Restaurant Colosseum, Sønderborg
Aut. Kloakmester Søren Hansen, Egernsund
Tanja D Skønhedspleje, Broager
Fromms Autoservice, Broager
Vognmand Peter Christensen og sønner, Broager
Carl Matzens Teglværk, Egernsund
Vognmand Lorentzen, Egernsund
Gråsten Teglværk, Gråsten
Per Vadgaard Nielsen, Egernsund
Amaryllis, Broager
Egernsund Tegl, Egernsund
Studie 66, Gråsten
Flügger Farver, Gråsten
Bilsyn Christian Jørgensen, Broager
Aut. El-installatør Ole Jensen, Broager
Kiropraktorerne Kongevej, Sønderborg
Kreditbanken, Sønderborg
CC Skilte, Gråsten
Teddys Salon, Egernsund
Teknidan, Aabenraa
Inter Sport, Sønderborg
C.J. Skibs- og bådbyggeri Aps, Egernsund

BC Maskinfabrik, Broager
HOME, Broager
Broager og Gråsten Radio og TV, Gråsten
Sydbank, Sønderborg
Snow4you.dk, Broager
Egernsund og Kværs El-Service, Egernsund
Tandlægerne Kitty og Niels Rasch, Sønderborg
Tømrer- og snedkerforretning v. Ivan Kirkegaard, Egernsund
Egernsund VVS v. Hans Peter Matzen, Egernsund
Petersen Tegl, Broager
Bleshøy Optik, Sønderborg
Egernsund Maskinfabrik, Egernsund
Din Maler, Broager
Tupperware v. Maybrit Clausen, Egernsund
Jan Teichert Aps, Broager
Broager Sparekasse, Broager
BYGMA, Gråsten
Gråsten Avis, Gråsten
Den Gamle Kro, Gråsten
Corral Line A/S, Egernsund
Det Nye Hebru, Gråsten
Gråsten Blomster, Gråsten
Marina Minde, Egernsund
Reka Metal v. Rene Asmussen, Egernsund
Robust v. Henning G. Hansen, Egernsund
Entreprenør & Aut. kloakmester John Nørgaard, Ribe
Super Brugsen, Gråsten
Super Brugsen, Broager
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Beretning fra fodbold for 2016

Vil gerne her igen takke Peter Sejer Chri-
stensen og Kim Steg Nørgaard for det 
store arbejde i har lagt i klubben 

Valgt til Fodboldudvalg blev:

Thore Naujeck. Casper Mortensen, Mads 
Hansen og Kasper Lorensen. 

Valg af suppleant: Markus Schnuchel 

 I foråret 2017 gik det ikke så godt, så vi 
kom ned i serie 4. Til efteråret kom de 
gode kampe igen, og vi forblev i serie 4.

Træner i seniorafdelingen var Morten 
Rathje. Thore og Casper kom til som 
hjælpetræner. 

Holdleder Flemming Latter 

Indendørs fodbold: Regionsmesterskab i 
Holsted, det blev til en 4 plads 

Vi havde et stort julestævne, her mødte 
33 hold frem, for at spille fodbold i julen

Lottospil: Vi hjælper sammen med 
Håndbold afdeling til at afvikle lottospil 
i hallen hver 2 mandagen i lige uger gen-
nemsnitlig kommer der ca. 90 personer.

En stor tak til alle der giver en hjælpende 
hånd med til de forskellige aktiviteter, 
det betyder at kontingenterne kan holdes 
nede på et acceptabelt niveau.

Vi takker alle sponsorer. I er med til at 
gøre en forskel.

Jeg takker af efter mange år, først i FREM 
og dernæst EKIF. Det har været et meget 
spændende arbejde som henholdsvis træ-
ner i ungdomsrækken, holdeleder og i 
bestyrelsen og til sidst som formand.

Takker bestyrelsen for at indstille mig til 
DBU s sølvnål. 2018.

Holdleder forbliver Flemming Latter. 

Fodboldudvalg 2018: Mads Hansen, Kas-
per Lorensen og Tommy Clausen ønske-
de ikke genvalg .Mads Rathje modtog 
genvalg 

Valgt til udvalg blev.  Mads Rathje, Jør-
gen Clausen, Morten Justesen og Lasse 
Roth. 

Valg af suppleant: Marcus Schnuchel, 
Kent Nowak 

Tak til de afgående bestyrelsesmedlem-
mer og velkommen til de nye medlem-
mer. 

Af formand Tommy Clausen
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TLF: 7444 1236 · PETERSEN-TEGL.DK

Ny formand i fodboldafdelingen

Efter mange år som formand i fodbold-
afdelingen Egernsund Kultur- og Idræts-
forening er Tommy Clausen trådt tilbage. 
Vi siger tak til Tommy for de mange års 
frivilligt arbejde. Thore Naujeck over-
tager formandsposten i fodboldafdelin-
gen og glæder sig til opgaven. Thore har 
spillet fodbold i Egernsund siden han var 
fem år gammel, er stadigvæk spiller på 
seniorholdet og er 27 år gammel. Efter 
fem år i Esbjerg, hvor den 27 årige læste 
Erhvervsøkonomi med Sport- og Event-
management, som Bachelor og bagefter 
en Master - Cand. Merc. i Marketing og 
Innovation som Master, er han nu vent 
hjem til det sønderjyske. Han bor i Frø-
slev, men føler sig stadigvæk tiltrukken 
af hans tidligere klub EKIF. Han udtaler 

selv: ”Jeg har altid spillet her som barn og 
altid nydt at være en del af klubben og nu 
vil jeg gerne give klubben lidt tilbage og 
engagere mig frivilligt i EKIF. Klubben 
er blevet noget mindre end da jeg selv 
spillede som barn og vi har nogle andre 
udfordringer, men vores første mål er 
ikke det ren sportslige, men det er at ska-
be en velfungerende og attraktiv klub, for 
at kunne lokke flere spillere til”.  Hans 
mål er også at få flere borgere i byen til at 
interessere sig for fodbolden i Egernsund 
igen og bakke op om hele foreningen, da 
det ellers bliver svært for EKIF i fremti-
den. 

Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57

IVA N K I R K E G A A R D
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

værksted Brovej 44 · Egernsund
TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37

GA
RN
I

Slotsgade 6 | 6300 Gråsten | Tlf. 74 65 15 67
mail@1747.dk | www.1747.dk
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113196

Prøv farven hjemme inden 
du beslutter dig 

Sundsnæs 6 C 6300 Gråsten Tlf. 74 65 02 42 

Traditionen tro vil der efter træningen 
blive serveret suppe, bestyrelsen vil frem-
lægge sæsonplanlægningen og diskutere 
den med spillerne.
Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 
19.00.

Kampprogram
Egernsund KIF

Herrer Serie 4 - Forår 2018 (Pulje 82)

Periode: Hele sæsonen

Husk at følge med på DBU’s hjemmeside eller DBU’s app for ændringer i kamppro-
grammet og tiderne på kampene.

Fodboldopstart 17. februar kl. 14 ved den 
gamle skole i Egernsund

Vores seniorhold spiller i denne sæson 
serie 4 og langsigtede mål er at få etable-
ret et 2. hold.
 Alle er velkommen! Så hvis du har lyst 
til at spille fodbold, så mød op den 17. 
februar og vær med.

Kampnr. Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested

786230 Man 02-04-2018  Egernsund KIF Hørup UI Egernsund Stadion

786234 Søn 08-04-2018  Broager UI Egernsund KIF Broager Idrætscenter

786238 Søn 15-04-2018  Egernsund KIF Sønderborg Fremad Egernsund Stadion

786242 Søn 22-04-2018  Notmark SU Egernsund KIF Notmark Idrætsanlæg

786246 Søn 29-04-2018  Egernsund KIF Egen UI Egernsund Stadion

786250 Søn 06-05-2018  Egernsund KIF Midtals IF Egernsund Stadion

786254 Tor 10-05-2018 11:00 BNS  Egernsund KIF V. Sottrup Idrætsanlæg

786258 Lør 12-05-2018 15:00 Hørup UI Egernsund KIF Hørup Stadion

786262 Man 21-05-2018  Egernsund KIF Broager UI Egernsund Stadion

786266 Søn 27-05-2018  Sønderborg Fremad Egernsund KIF Kærvej Stadion

786270 Søn 03-06-2018  Egernsund KIF Notmark SU Egernsund Stadion

786274 Tor 07-06-2018 19:00 Egen UI Egernsund KIF Guderup Idrætsanlæg

786278 Søn 17-06-2018  Midtals IF Egernsund KIF Augustenborghallen

786282 Søn 24-06-2018 11:00 Egernsund KIF BNS  Egernsund Stadion
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Håndbold

Håndbold beretning

Velkommen til generalforsamlingen 2018, 
dette er min første generalforsamling som for-
mand.
Det er dejligt at se at i er mødt op i dag.
Vi er i dag 133 medlemmer i håndboldafdelin-
gen, dette synes jeg er enormt flot, på trods af 
at vi ikke har en skole mere, og vi håber stadig 
på flere medlemmer. 
Vi I bestyrelsen startede året ud med at sætte 
nogle forskellige mål for vores hold, det stør-
ste mål var at få nye medlemmer, det har vi 
opnået, super. Derudover var der to indivi-
duelle mål for senior damer og herrer, som 
bestod af at vi gerne ville have dem til at spille 
i forholdsvis serie 1 og serie 2. Dette lykkedes 
og der arbejdes stadig på serie 2 for herrerne. 
Året har budt på lidt af hvert, der er som sagt 
kommet nye medlemmer, men der er også nog-
le medlemmer vi har sagt farvel eller på gensyn 
til. Vi har startet nye tiltag som Stimulastik for 
de små 0-4 år. Men vi har desværre også mistet 
vores børnehold både u6, u8 og u12
Da forårssæsonen sluttede af, havde vi et u6 
og et u12 leg i hallen, samt et senior damehold 
og dagplejegymnastik. Vores senior herrehold 
var nødsaget til at trække sig, men der var et 
par enkelte spillere som holdt bolden ved lige 
og trænede med ved damerne. 
Efterårssæsonen startede vi op med at fokusere 
på at vi ville have nogle flere børn i hallen. Der 
blev derfor arrangeret et åbent hus-arrange-
ment i hallen, hvor der var et godt fremmøde 

fra byens befolkning. Der blev derefter star-
tet børnehold op fra u6 til u12, men efter en 
periode måtte vi erkende at der desværre ikke 
var den store interesse og opbakning til børne-
holdene. Dette er dog ikke nogen forhindring, 
og vi vil prøve med nye tiltag til sensommeren/
efteråret igen i 2018, så vi kan få de unge ud og 
socialisere sig i form af bevægelse.
I oktober startede Stimulastik op, som er 
gymnastik for børn i alderen 0-4 år. Dette har 
været en stor succes, der har været lidt start 
vanskeligheder, men det er der ved at komme 
styr på. Maria og Ulla som er trænere, gør et 
stort stykke arbejde for at stimulere børnene. 
De udfordrer børnene på deres motorik og 
sanser. Vi fra bestyrelsens side vil arbejde på 
at vi bliver ved med at kunne have et gymna-
stikhold for de mindste. Og måske på sigt lidt 
større børn.
Senior damer startede deres sæson i serie 1, de 
kæmpede nogle gode kampe, men måtte des-
værre se sig slået til sidst, og er dermed rykket 
ned i serie 2. indtil videre ligger de i midten af 
puljen og kæmper stadig videre, da dette også 
er en hård pulje, der er længere kørsel til kam-
pene, da vi desværre ikke er så mange hold i 
området længere. Dog er det stadig et mål for 
dem at komme op i serie 1 igen. 
I efterårs sæsonens kom der igen et herrehold 
på benene, med en kæmpe succes. De startede 
op med mange fremmødte til træning og er til 
dags dato oppe på 16 spillere, derudover ligger 
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de godt i deres pulje i serie 3 og vi fra bestyrel-
sen hepper på at de kan rykke op i serie 2, som 
var lidt et mål fra bestyrelsen side. Vi håber at 
i herrer kommer til sæsonstart igen i august, 
derudover kunne det være lækkert hvis vi kun-
ne få to herrehold.
I denne sæson har vi kørt noget fitness danse, 
som er for alle aldre, her kan man få rørt krop-
pen, fra lille tå til pegefinger, der er ikke noget 
fast program, men der bliver sørget for at man 
får rørt alle muskler og led. Instruktør Kirsten, 
har givet byens damer sved på panden og det 
er dejligt at se at vi også kan få andre op i hal-
len, uden at de skal have fat i en bold.   
Vores dagplejer bliver større og større og det 
er dejligt at se. De er i dag 6 privatdagplejere 
tilknyttet til os. Vi synes det er dejligt at de vil 
bruge hallen. De bruger hallen fast hver ons-
dag, og arrangerer nogle gode arrangementer 
for børnenes forældre, som bedsteforældre 
dag, juleafslutning og fastelavn. 
Lotto er en dejlig begivenhed vi kan tilbyde 
byens borger og er også noget der bliver gjort 
med glæde, selvom der er en masse arbejde 
bag det. Det er dejligt at se så mange af de 
faste lottogænger som nyder at komme nede 
i hallen hver anden mandag. Der er ikke et 
overskud hver gang, men der er gode gevin-
ster, så vi håber på mere fremgang i år 2018.

Det er dejligt at se at der har været lidt større 
opbakning med både passivmedlemskort, men 
også med julekalender salg i 2017. Vi håber at 
I medlemmer igen I år vil bakke op om disse 
arrangementer, og være med til at gøre dem 
hyggelige, så vi kan styrke det socialt sam-
menhold mere. 
Vi har i år haft et stort overskud i forhold til 
sidst år. Nogle af disse penge vil vi gerne bru-
ge på vores medlemmer. Der er derfor blevet 
investeret i forskellige redskaber til dagplejen 
og stimulastik, så vi kan bygge større og bedre 
forhindringsbaner. Derudover er der også nye 
bolde til den kommende sæson i august til 
både damer og herrer. 
Bestyrelsen vil gerne takke trænere og hjæl-
pere som har været med til at vi kan stille alle 
disse hold, uden jer ville der ikke kunne sta-
bles et hold på benene. Men vi vil også sige 
tak til jer spillere, at i vil bruge jeres tid i hal-
len sammen, det er dejligt at se al den aktivitet 
og glæde i giver til hinanden når i er sammen.
Derudover skal der også lyde en stor tak til 
Majbrit Clausen og Bente for det store arbejde 
de laver omkring og til lotto. Uden dem ville 
vi ikke have lotto. 

Formand 
Susan Diana Jacobsen

Håndbold kampe  
og træningstider

Damer hjemmekampe 
25.2 kl 13   4.2 kl 13.  18.3 kl 13

Herrer     
4.3 kl 14.10.  18.3 kl 14.10

Træning 
Damer tirsdag 19-21
Herrer onsdag 19-21
Stimulastik Søndag 2-4 år kl 9.15-10
                   Søndag 0-2 kl 10.15-11

Tak
Egernsund KIF Håndbolds bestyrelse 
vil gerne sige en stor tak for sæsonen 
2017/2018 som nu er ved at nå til vejs ende. 
En stor tak til jer, som har støttet op om 
vores nye tiltag i afdelingen, men også en 
stor tak til jer som hver uge i løbet af året 
gør det muligt at bibeholde denne afdeling 
i Egernsund KIF. 
Vi glæder os meget til at se jer alle i hallen 
igen til næste sæson, om det så er til lotto, 
håndbold, Fitness Dance, Stimulastik, eller 
som dagplejer.
Tak fordi I har lyst til at være en del af 
vores klub. 
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Badminton

Formandens beretning - Badminton

Valg af bestyrelse:
Som formand blev Marcus Schnuchel 
valgt.
Bestyrelsen består af Marcus Schnuchel , 
Tove Froberg Lillie og Brigitte Knudsen
Antal medlemmer: seniorer 38 og 12 ung-
domsspillere.
Ungdomsspillerne har været til ca. 7 
stævner. Robert Oldager tilmelder spil-
lerne.
Træner til ungdom er Iben , Minna og 
Timmy.

De skal have stor ros for deres gode træ-
ning. Alle børn er meget glade for dem.
Vi har bestilt klubtrøjer til ungdomsspil-
lerne.
Vi har besluttet, at vi fremover køber bed-
re fjerbolde til træning og nye ketcher til 
klubben .
Ungdomsspillerne vil gerne have en extra 
dag om ugen til træning helst tirsdag.
Trænerne må komme på kursus, blev vi 
enige om.
Fastsættelse af kontingent: uændret .

EKIF  BADMINTON UDVALGS BERETNING 2018-02-02

VINDUESPOLERING
v/Viggo Johannsen

Deres lokale vinduespolerer
• Privat
• Erhverv
• Uforbindende tilbud gives

74 44 93 93 · 20 97 56 93
Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund

Gågaden Sønderborg · Tlf. 74 42 41 10

SØNDERBORG

Egernsund
Malerforretning
VERNER BENTZEN

Fjordvej 13, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 09 36 · Bil 30 74 69 46
Fax 74 44 09 99
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v/Henning Gefke Hansen
Skovgade 23 

6320 Egernsund
Tlf. 74 44 90 30

TRÆKREGULATOR 
FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL

Udover dagligvarer kan
SuperBrugsen også tilbyde:

- Delikatesse
- Slagterafd.
- Café

- Kiosk
- Bageri
- Mejeritorv

Her kan du tanke OK benzin og diesel.
Døgnet rundt - også med Dankort.

Et stort udvalg af friske kvalitetsvarer 
finder du hver dag i SuperBrugsen

Storegade 10 - 6310 Broager - 73 44 15 00

Gråsten · Tlf. 73 65 26 00

Trine J. Beck
Privatkunderådgiver

T 7418 3812

Kristoffer S. Sjursen
Privatkunderådgiver

T 7418 3826

Anja Petersen
Privatkunderådgiver

T 7418 3830

Det er ikke så svært at skifte bank
Vi hjælper dig med det hele - uden ekstra omkostninger!
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Borgerforeningen

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.

2. Borgerforeningens beretning v/Tove 
Hagenau.

3. Fremlæggelse af regnskabet og ved-
tagelse af årets kontingent.

4. Valg til bestyrelsen - følgende er på 
valg: Poul Brock Larsen og Ib Fun-
der-Nielsen.

5. Valg af suppleant - på valg er Daniel 
Staugaard.

6. Valg af bilagskontrollanter - på valg 
er: Helmut Christiansen og Joachim 
Hagenau.

7. Forslag fra bestyrelsen og forenin-
gens medlemmer - skal indsendes 
senest 14 dage før generalforsamlin-
gen.

8. Eventuelt.

Til medlemmerne - mød op og gør din 
indflydelse gældende.

Bestyrelsen   

Egernsund Borgerforening  
afholder GENERALORSAMLING tirsdag, den 27. februar 

2018 kl. 19.30 i DGS's lokaler på den gamle skole.

Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17

EGERNSUND
v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

vvs
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Inspirations- og informationsaften for 
Borgere i Egernsund
Borgerne i Egernsund inviteres til infor-
mation- og inspirationsaften den 21. 
marts 2018 kl. 19.00-21.30 på Den Gamle 
Skole (DGS) Sundgade 100, Egernsund.
Vi er en lille gruppe af borgere og 
erhvervsfolk der arbejder på at få etab-
leret et udviklingsråd i Egernsund, som 
kan koordinere og fremme udviklingen 
af Egernsund. Vi vil gerne invitere til en 
aften, hvor vi vil fortælle lidt om hvad 
vi forsøger at få etableret, samt informa-

tion om hvilke muligheder der ligger for 
udvikling af de mindre byer i Sønderborg 
kommune.
Samtidig vil vi gerne samle alle gode 
idéer fra borgerne sammen, som så skal 
danne grundlaget for en udviklingsplan 
for Egernsund.
Så Borger i Egernsund; mød op til Bymø-
det den 21. marts 2018, på DGS i Egern-
sund, og hjælp med til udviklingen af din 
by.

På vegne af udviklingsgruppen,
Lejf Christensen, Egernsund

Inspirations- og informationsaften for  
Borgere i Egernsund

Vellykket juletræsfest
Juletræsfesten i Egernsundhallen var 
særdeles velbesøgt, ca. 65 børn og ligeså 
mange voksne mødte op og fik en fest-
lig eftermiddag med musik, leg og dans 
omkring juletræet samt tombola med 
mange fine gevinster.
Børnehaven stillede op med luciatog, og 
der var ikke et øje tørt, da de små poder 
dybt koncentrerede gjorde deres entrè.
Dagens clou var jo selvfølgelig juleman-
den, der fik en varm velkomst af de små, 
der kappedes om at gå med ham i hånden 
rundt om træet. At han havde slik i lom-

merne gjorde han ikke mindre populær. 
Og så var der jo lige godteposerne til 
sidst, de gjorde også lykke.
Tak til forældre og bedsteforældre for 
fremmødet. Vi glæder os til at se jer igen.

En ekstra tak til Lars Clausen og Hans 
Jørgen fra Iller for det flotte juletræ.

Tove Hagenau
Borgerforeningen
 

Hermann Johannsens eftf.

Jan Teichert ApS
Murer- og aut. Kloakmester

Smedevej 9 . 6310 Broager
Telefon 74 44 13 48 . Mobil 51 21 42 51

E-mail j.teichert@mail.dk · www.janteichert.dk

BENT CHRISTENSEN
Tømrer- og snedkerforretning ApS

Sjællandsgade 16
6400 Sønderborg
E-mail: bent@bcts.dk
www.bcts.dk

Bent Christensen
Mobil 2916 6103



Operation "REN BY"
i Egernsund, afholdes på søndag, den 22. april 2018 - fra kl. 10 - 12.

Igen i år vil vi gerne have at deltagerne 
tilmelder sig til Ib -Ib@egernsund.dk - 
eller pr. telefon til 74440201 så vi har et 
overblik over tilslutningen og for at vide, 
hvor mange pølser og brød vi skal have 
klar, når operationen er afsluttet ved ca. 
kl. 12 - hvor vi mødes ved Den gamle 
Skole med det indsamlede resultat, hvor 
Borgerforeningen er vært ved lidt drik-
kelse og Ringriderpølser.
Ib skal gerne have din tilmelding senest, 
den 15. april 2018 - men tilmeld dig alle-
rede nu - og angiv gerne, hvor du synes 
det trænger til en omgang.
Vi mødes ved ”Skibsankeret” overfor Det 
Grønne Køkken kl. 9.50 – hvor ruterne 
fordeles. Så mød op medbringende hand-
sker – da ikke alt affald er lige ”lækkert” 
at samle op – og vigtigt – medbring et 
godt humør. Borgerforeningen medbrin-
ger affaldssække.

Børn er også meget velkomne - de har 
jo bl.a. noget lettere ved at komme ind 
under buskene - og så ser de - hvad man 
ikke skal gøre med de tomme dåser - som 
jo er det der falder mest i øjnene, når man 
færdes i Egernsund.
     
Et udsnit af deltagerne i operationen og 
resultatet fra ”Ren By” 2017.
Egernsund Borgerforening
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2018

Egernsund Kultur- & Idræts-
forening

LOTTOSPIL

I EGERNSUND HALLEN

 
Vi starter kl. 19.00

FØLG MED PÅ  
WWW.EGERNSUND.DK

FINE GEVINSTER

19. Feruar 
05. Marts
19. Marts
02. April, 
16. April 

30.April
14. Maj 
28 maj. 

Dørene åbner 17.30

Stjerneforeningen

JULESTJERNERNES 40 ÅRS HISTORIE

Nedenstående artikel er lavet ud fra de 
referater jeg selv har lavet siden jeg star-
tede som kasserer og sekretær i ”STJER-
NEFORENINGEN” i 1982 og ud fra de 
ting jeg overtog på det tidspunkt.

Der er meget statistik i det efterfølgende 
- men faktisk giver det et meget godt bil-
lede af hvilke håndværkere og erhvervs-
drivende der har haft deres virke i Egern-
sund igennem den periode.

Der har selvfølgelig også været andre - 
men de har ikke støttet julebelysningen.

På Egernsunds hjemmeside - Egern-
sund.dk  - kan du læse hele artiklen - fak-

tisk er det spændende læsning - hvis jeg 
selv skal sige det.

På hjemmesiden kan du også se, hvem 
der støtter Stjerneforeningen med det årli-
ge kontingent på kr. 300,00.

Skulle du have lyst til at støtte Julebelys-
ningen - så kontakt Ib på Ib@egernsund.
dk eller på telefon 74440201.

Ib Funder-Nielsen



EKIF


