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EKIF Bestyrelsesmøde nr. 18 

d. 25/10 2017 

 

REFERAT 

Deltagere: Casper, Tommy, Thore (fodbold), Majbrit, Susan 

(håndbold), Ann´  

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat  

Punkt 5. Klubblad: Vi vedtager at bibeholde et oplag på 850 stk. 

 

2. Økonomi  

Ib har afleveret et opdateret regnskab, som kort gennemgås. 

Casper har endnu ikke kontaktet Center Pub, men vil gøre det ved lejlighed. 

 

3. Opfølgning på punkter fra foregående møde 

3.1.   Esport. Casper 

Vi har fået lov til at bruge et lokale på 1. sal i DGS, hvor udstyret må stå fast. DGS 

ønsker at der betales husleje for brug af lokalet. 

 

Thomas Bjørn fra Cross Border E sport kommer til møde med Casper i næste uge. 

Casper vil her præsentere ham for EKIFs projektoplæg for at tilbyde E sport og 

vise ham lokalerne. Derefter vil der blive taget stilling til, om vi kan få sponsoreret 

computere 

 

3.2.   Fælles Fest – EKIF klubfest. Susan 
Festen var ret langt i planlægningen, idet der var sat en dato, lejet lokale mm. Det 

har dog ikke været muligt for Susan at få festudvalget til at gå aktivt ind i arbejdet, 

og hun indstiller derfor til at arbejdet lukkes ned for nuværende. Festen sættes på 

standby, og punktet tages op igen efter jul. 

 

3.3.   Kultur projektet. Majbrit 
Majbrit deltager fortsat og hendes rolle i projektet er at holde EKIF orienteret om 

hvilke tiltag der arbejdes med. 

 

3.4.    Brofest - 50 år jubilæum / Fest for byen folk. Teddy, Anne Marie, Majbrit 
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Datoen er sat til d. 23. juni 2018. Det første planlægningsmøde har endnu ikke 

været afholdt. Hvem skal rykkes for at tage initiativ, og hvem rykker for det? 
 

3.5.    Fælles Facebook. Thore 

Thore har undersøgt muligheden for at lave en EKIF paraply struktur. Det vil blive 

kompliceret, og det er derfor ikke en mulighed. 

Susan efterlyser et sted på Facebook, hvor gymnastik holdene kan poste deres 

opslag. 

Nuværende er der følgende Facebook sider: fodbold, håndbold, lotto og en ”EKIF 

hovedside”. 

Casper og Thore får fuldmagt til at fusionere EKIFs Facebook sider, så der 

fremover bliver en fodbold side (fodbold har afvist at lægge deres side ind under 

EKIFs fælles side) og en EKIF fælles side (hovedbestyrelse, håndbold. badminton, 

gymnastik, lotto o.a.) Tommy overdrager administrator rettigheder til Thore og 

Casper, til de sider han indtil nu har taget sig af. 

    

3.6.   Hjerte starter kursus. Majbrit 
Majbrit søger hos TRYG fonden, om vi kan få en hjerte starter. 

Hvis TRYG sponsorerer en hjertestarter, forpligter vi os til at afvikle et første hjælps 

kursus forløb med minimum 12 deltagere. Et kursus forløb, som afvikles som 2 x 4 

timer 3 år i træk (det er så vidt muligt, de samme 12 personer, der skal deltage alle 

3 år). 

 

3.7.    Emne til fremtidig EKIF kasserer.  
Ib har sagt ja til at fortsætte med de kasserer opgaver (bogføring, betaling af 

regninger, regnskab mm.), som han varetager nuværende.  

Der skal findes en afløser for Anne Marie. Der var ved sidste møde foreslået en 

person, som skulle spørges, om han er interesseret i at overtage Anne Maries 

kasserer rolle. Susan vil tage kontakt til ham inden næste bestyrelsesmøde. 

 

3.8.    Markedsføring nye forslag. 
Thore opfordrer til, at vi bruger de sociale medier noget mere. Der kan også slås 

mere personlig ting op, som f.eks. når nogen har fødselsdag, foretager sig noget 

spændende, sjovt o.lign. Alle kender jo nærmest hinanden i klubben, og derfor vil 

dette give mere liv på siderne. 

Punkt til fremtidig drøftelse: Hvad vil vi med vores hjemmeside? Siden er forældet, 

og trænger til et nyt mere vedkommende, ungdommeligt design.  

  

3.9.   Midler fra Folkeoplysningen. Casper 
Der skal søges midler til et specifikt projekt, som har et socialt formål, som f.eks. 

udsatte, børn, ældre e.lign. Vi har ikke et sådant projekt aktuelt, og kan derfor ikke 
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nå at søge i år. Vi må have det i baghovedet, og søge, når vi har et emne, der 

muligvis kan tilgodeses. 

 

3.10. Kontingent på tværs af afdelingerne.  
Der kommer et opslag på Facebook og i klubbladet om dette nye tiltag – 

Casper/Thore. 

 

3.11. Info tavle. Majbrit 
Tømrer Bent Christensen er ved at lave info tavlen. Prisen bliver ca. 4-5000,00 kr. 

Tavlen sættes op, så snart han er færdig. Majbrit har tænkt en placering ved 

Ankeret mod Brovej. Vi vil hellere have tavlen placeret ved Sundgade, f.eks. på det 

grønne areal ved Det Grønne Køkken, som er et areal der tilhører Super Brugsen. 

Majbrit vil spørge brugsuddeler Jesper, om vi må sætte tavlen op på arealet.  

 

4. Indkomne forslag 

4.1.   Turneringer i udlandet. 
Er der interesse i afdelingerne for at deltage i turneringer i udlandet. Susan vil 

forhøre sig i håndbold afdelingen, Teddy kan forhøre sig blandt badmintonspillerne. 

I fodbold afdelingen er der interesse for det, og de arbejder allerede nu henimod at 

finde en turnering, de kan deltage i. 

 

4.2.   EKIF logo i vinduerne. 
Fodbold afdelingen skifter logo-skiltene ud snarest. 

 

4.3.   Lotto 
Casper har deltaget ved det seneste Lotto arrangement. Der har været dalende 

deltager antal. Casper har forhørt sig hos nogle af deltagerne, hvad de mener, det 

kan skyldes. Nogle mener kortene er for dyre, andre mener præmierne er blevet for 

billige. En enkelt foreslog, at der var mulighed for at komme med ris og ros. Tommy 

vil lave en ris og ros postkasse, som bliver stillet op i cafeteriet ved næste 

arrangement. Casper vil deltage igen ved næste arrangement og introducere 

deltagerne til postkassen og opfordre dem til at bruge den. Postkassen tømmes 

inden nytår. 

Forsøgsvis annonceres næste Lotto arrangement i Sønderborg – og Aabenraa 

ugeavis. Majbrit sørger for at annonceringen. 

Det må efterfølgende evalueres, om det har haft en effekt med yderligere 

annoncering. 

 

4.4.   Projektor  
Vi afventer, at Majbrit får sit TV til hallen. Så kan EKIFs klublokale overtage hallens 

projektor. 
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4.5.   Udviklingsråd 
Casper, Majbrit, Anne Marie og Teddy har deltaget i det 1. Møde. Rådet skal ses 

som et talerør for Broager Land/Egernsund. Borgerforeningen indkalder alle 

foreninger i Egernsund til et opstartsmøde i forhold til fremtidigt samarbejde. 

 

5. Generalforsamling 2018 

Dato for generalforsamlingen 2018 bliver FREDAG d 2. Februar med 

udvalgsmødernes start kl. 18.30 og generalforsamlingens start kl. 19.00. 

Indkomne forslag skal være modtaget af Casper senest 8 dage inden 

generalforsamlingen. 

Vi afvikler forsøgsvis generalforsamlingen en fredag, og lægger op til, at deltagerne har 

mulighed for at blive og hygge sig sammen over smørrebrød, øl/sodavand efter 

generalforsamlingen.  

  

6. Klubblad 

Thore opfordrer de forskellige afdelinger til at komme med indlæg til klubbladet.  

Jørgen opfordres til at give os besked, når han mangler stof til bladet. 

 

7. Siden sidst i afdelingerne 

Badminton: intet nyt. 

Gymnastik: Fitness Dance er kommet godt i gang. Der er 18 deltagere. 

Stimulastik holdet for børn fra 0-2 år og fra 2-4 år med forældre er ligeledes       

kommet godt i gang. De mangler springbomme. Giv lyd fra jer, hvis I ved, 

hvor de kan få fat i sådanne. 

Håndbold:   Spillerne har fået nye spilledragter. 

Fodbold: Der afholdes en stor fodboldfest d. 25. november kl. 13.00. Overskuddet 

fra ølsalget går til fodbold afdelingen. 

 Indendørs fodbold starter d. 10. november. 

 Afdelingen er ved at planlægge 2. Juledags fodbold stævnet. 

 Der er generelt for dårlig opbakning til træningen.     

 

8. Eventuelt 

8.1. Casper vil gerne, at der udarbejdes et årshjul for alle aktiviteter og mærkedage i 

EKIF.  

Alle opfordres bestyrelsesmedlemmer opfordres til at medbringe mærkedag og 

aktiviteter, der skal medtages i årshjulet. 

 

8.2.  Bestyrelses-januar-middagen fastlægges til d. 19. januar kl. 19.00. 

 

9. Næste mødedato 
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Mandag d. 15.januar kl. 19.00.  

Casper sender dagsorden ud. 

Referent: Ann´ H. 29.10.16 


