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EKIF Bestyrelsesmøde nr. 4  

d. 30.10. 19 

REFERAT 

Deltagere: Casper, Thore (fodbold), Majbrit (EKIF bladet), Marcus , 
(badminton), Susan (håndbold), Ib, Ann´ 

 

Referat ifølge dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. 7. 19 godkendes uden rettelser. 
 

2. Økonomi 

• Ib gennemgår økonomien.  

Fodbold afdelingen har underskud. Thore tager punktet med på deres næste 
bestyrelsesmøde. 

Thore vil undersøge, om der er søgt tilskud fra Sønderborg Ordningen på alle 
spillere under 25 år. 

3. Opfølgning på tidligere forslag og eventuelt 

3.1.  Hjemmesiden. 

Der mangler opdateringer, fotos fra fodbold afdelingen. Casper har overtaget 
hvervet med at lægge materiale fra fodbold afdelingen på hjemmesiden. Casper 
tager selv kontakt til fotograf Pebbe, og beder ham sende relevante, aktuelle fotos 
direkte til ham. Casper vil derudover se, hvad han kan tage af oplysninger fra 
Egernsund KIF fodbold´s Facebook side og bruge til hjemmesiden. 

Det skal stå i EKIFs vedtægter, at det kan forekomme, at fotos, der tages i 
forbindelse med EKIFs aktiviteter og arrangementer i klubbens lokaler eller på 
klubbens baner, kan blive brugt på klubbens hjemmeside. 

Hvem retter vedtægterne? Dette skal med som punkt på næste møde.  

 
3.2.  Brugeraftale DGS 
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Casper og Thore har haft møde med Teddy og Torben fra DGS, hvor brugeraftalen 
er gennemgået.  

Der er fjernet nogle punkter og nogle punkter er rettet til, og DGS kommer med et 
nyt udkast til en brugeraftale mellem DGS og EKIF. 

EKIF har flere gange betalt DGS for rengøring af lokaler og udenomsarealer. EKIF 
er blevet faktureret 150,00 kr pr. påbegyndt time, som DGS har brugt på 
rengøringen. Aftalen fremover er, at når Ib modtager en regning på rengøring fra 
DGS, så skal han kontakte Casper eller Thore, som skal godkende at regningen 
betales. 

3.3. EKIF´s historie til hjemmesiden 

Ib arbejder på sagen. 

3.4.  Åben Skole 

EKIF har datoen d. 26. marts 2020. Ann´ forsøger, om hun kan få kontakt til ”Hans 
Jørgen bedstefar”, som lægger rigtig mange billeder af Egernsund fra ”gamle dage” 
ud på Facebook. Vi vil høre, om han evt. kan lave en billed fremvisning, og fortælle 
lidt til billederne. Ann´ prøver om hun kan få kontakt til ham. 

Alle skal fortsat overveje muligheder til næste møde. 

3.5.  Ny aktivitet  

Aktiviteterne: Petanque og Bordcurling, som håndbold afdelingen lancerede ved 
sæson start, har pga for få interesserede ikke kunnet gennemføres. 

Ældresagen er lige nu i gang med at starte indendørs Krolf op i Egernsund Hallen. 

3.6.  Nye stole til Lotto. 

Der er blevet indkøbt nye stole til Lotto. De nye stole er lettere end de gamle, og de 
er derfor lettere at flytte rundt med og stable. Maibrit er godt tilfreds med købet. 

3.7.  Person situationen ved Lotto 

Bente er stoppet. 

Svend Åge har gennemgået Lotto´s regnskab og godkendt det. 

Maibrit fungerer både som formand og kasserer. Det er ikke lovligt både at være 
formand og kasserer. Maibrit vil gerne fortsætte som kasserer. Der skal findes en 
ny formand. Casper bliver formand, indtil der bliver fundet en ny. Maibrit vil forhøre 
sig hos Hans Jørgen Nissen, om han vil hjælpe til ved Lotto og evt. være formand.  
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Casper deltager ved næste Lotto arrangement, mandag d. 11/11 for at se, hvilke 
opgaver formands posten indebærer. 

3.8.  Internet i EKIFs klub lokale 

Casper og Thore har forhørt sig hos DGS om hvilken internet udbyder og internet 
linjen, der er i lokalerne. Internettet i klublokalet er meget ustabilt. 

Casper vil undersøge (jævnfør også punkt 3.9), om det er muligt enten at 
opgradere den nuværende internet løsning, så den bliver bedre og mere stabil eller 
om EKIF selv skal investere i en internet løsning. 

3.9. Esport   

Der er 2 Esport hold – 12 spillere. Hver spiller betaler 100,00 kr i kontingent. De 2 
hold er tilmeldt turnering.  

Casper skal være opmærksom på, om der er nogle af spillerne, der er under 25 år, 
og som der kan søges tilskud fra Sønderborg ordningen på. 

E sport sæsonen løber fra september til juli. 

  
3.10. Generalforsamling 2020 

Datoen fastlægges til onsdag d. 19. februar  startende med udvalgsmøderne kl 
18.30 og hovedbestyrelses generalforsamling kl. 19.00. 

OBS: er det kun kassereren der er på valg i hovedbestyrelsen? 

 
Casper booker lokaler ved DGS. 

Casper spørger Per Andersen, om han vil være ordstyrer. 

Casper sætter generalforsmalings indkaldelse i klubbladet, som har deadline d. 2. 
nov.  

Casper sætter indkaldelsen på Facebook i starten af januar måned. 

Ann´sætter indkaldelsen på hjemmesiden og på INFO tavlen. 

Ann´ bestiller smørrebrød og køber øl og vand.  

3.11. Bestyrelses middag. 

 Datoen fastlægges til d.  4. december. Detaljer om arrangementet ved Casper 
snarest.  
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4. Indkomne forslag 

       Ingen indkomne forslag. 
 

5. Klubblad 

       OBS deadline for klubbladet er d. 2/11 19. 
 

6. Siden sidst i afdelingerne 

• Håndbold afdelingen – Susan. 

Der er 14 damespillere. Holdet mangler en målmand. Susan er træner. 

Der er et herrehold. 

Stimulastik har god tilslutning. Der er 6 børn på holdet for de mindste og 22 børn 
på holdet for de større børn. 

Fitnessdance har 20 deltagere. 

• Fodbold afdelingen – Thore 

Afdelingen har startet er U6 hold, som der har været en meget flot tilslutning til. 
Der er ca. 12 deltagere. 
Senior holdet klarer sig rigtig flot. De har vundet de sidste 6 kampe og forventer 
at rykke op i serie 3. 
 
Indendørs fodbold er stoppet, og der er i stedet startet et Futsal hold. 
 
Træner Erik Brüsov er efter eget ønske stoppet, og det er lykkedes for Thore at 
skaffe et nyt træne team, som bl.a. betsår af Martin Hansen fra Broager. 
Der er kommet en hel del nye spillere. Flere af de nye spillere er under 18 år. 
Fodbold afdelingen vil satse på at få 2 hold i den kommende sæson. De vil se, 
om der er nok spillere til et Old Boys hold. 
 
Der er tilmeldt 28 deltagere til fodbold afslutnings festen. J  
 

• Badminton afdelingen – Marcus 

Der var kun 2 børn ved sæson start, og der er derfor lukket for børnebadminton. 

Angående motionisterne så er næsten alle banerne booket. 

Et punkt på næste møde skal være, hvordan vi får gang i vores børnebadminton 
til næste sæson. 

 
7. Eventuelt 
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Maibrit skaffer en nøgle til hallen til alle afdelings formænd. Hun melder tilbage 
til formændene indenfor en uge angående disse nøgler. 
 
Der er møde angående genforenings arrangementer med byens foreninger på 
DGS mandag d. 4/11 kl. 19.00. Casper deltager. Er der andre, der kan 
deltage, så vil det være fint. 
 

8. Næste mødedato 

Onsdag. D. 15. januar 2020 kl. 19.00 

Casper sender dagsorden ud. 

 

Referent: Ann´ H. 31.10.19/rettet d. 9.11.19 


