
Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Idrætsforening  
den 11. august 2021  

 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Sidste nyt fra EBIC (Jesper/Knud) (Deltagelse fra 19.00-19.30) 

2. Bordet rundt (Alle) 

3. Haltider - Status på ansøgning/booking i Conventus (Alle) 

4. Markedsføring/kommunikation til nye og nuværende medlemmer/frivillige (Lise & 
Kristian) 

5. GF forberedelse (Alle) 

6. Dato for julearrangement (Alle) 

7. Evt. (Æblefestival....) 

 

Deltagere:  
Badminton: Henrik Gundsø 
Svømning: Rikke Tilsted 
Tennis: Kirsten Harkjær Larsen 
Håndbold: Lilli Hansen 
Gymnastik: Line Kristoffersen, Hanne Sejersen og Elsebeth Sørensen 
EIF: Mads Fischer Rasmussen 
EBIC: Jesper Madsen/Knud Hansen 
 
 
Afbud/fraværende: 
Løb og motion: Martin Frederiksen 
Fodbold: Heine Skovbak Iversen 
Skytter: Ketty Thomsen 
Billard: Hans Verdoes 
EIF: Ole Madsen 
EIF: Ole Espersen 
Fysisk Aktiv for Sjov 
 
 
 
 



 
Pkt. 1 - Sidste nyt fra EBIC 
Knud gennemgik nedenstående materiale. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Derudover blev det aftalt, at skydedøren mellem svømmehallen og cafeen åbnes på 
svømmetræningsdage indtil cafeen åbner den 4/10. Knud informerer Jesper om denne aftale. 
 
 
 



 
Pkt. 2 - Bordet rundt 
Punktet Bordet rundt udgik på grund af manglende tid. 
 
 
Pkt. 3 - Haltider - Status på ansøgning/booking i Conventus 
Ansøgning/booking er endnu ikke helt afsluttet. Der arbejdes på sagen for at få det sidste på 
plads. Hver forening er ansvarlig.  
 
 
Pkt. 4 - Markedsføring/kommunikation til nye og nuværende medlemmer/frivillige 
Lise og Kristian gennemgik mulighederne for hjælp til at styrke foreningerneS 
kommunikation/markedsføring. Der er afsat midler i Syddjurs Kommune til foreningerne 
indenfor forskellige områder, men bemærk midlerne SKAL bruges i 2021. 

• Udarbejdelse af ny website. 

• Udarbejdelse og gennemførelse af forskellige kampagner til fx rekruttering af flere 
frivillige 

• Workshop omkring markedsføring/kommunikation. Det kan være med forskellige 
agendaer/emner som fx strategiske værktøjer, handleplaner, contentplaner, SOME 
(Facebook) mm. 

• Samarbejde mellem forening/skole. Det kunne fx være en instruktør indenfor en 
bestemt sportsgren, som afholder introduktion/fællestræning for en eller flere 
skoleklasser i skoletiden.  

• Refusion af kurser/uddannelse af trænere/frivillige 

• Afholdelse af Workshop med fokus på foreningens vision, mission, værdier mm. 
 
Andre aktiviteter kan muligvis også få glæde af midlerne, så kontakt gerne Kristian 
(Kontaktinformationer nedenfor) for at drøfte muligheden nærmere. 
 
Det er aftalt, at hver forening tager direkte kontakt til Lise (Kontaktinformationer nedenfor) for 
at aftale nærmere omkring ønskede aktiviteter.  
 
DGI Østjylland 
Lise Sinius Abildgaard 
Kommunikationskonsulent 
Mobil 24 91 44 10 
lise.sinius.abildgaard@dgi.dk 
 
Syddjurs Kommune 
Kristian Olsen 
Udviklingskonsulent 
Kultursekretariatet 
Mobil 24904890 
krol@syddjurs.dk  

mailto:lise.sinius.abildgaard@dgi.dk
mailto:krol@syddjurs.dk


 
Pkt. 5 - GF forberedelse 
Ole og Mads sørger for indkaldelse, materiale, forplejning, tilmelding mm til GF den 5/10-2021 
 
 
Pkt. 6 - Dato for julearrangement 
Det er aftalt, at der afholdes julearrangement den 4/12-21 i EBIC. Mads booker hallen. 
Planlægning af arrangementet drøftes på bestyrelsesmøde den 5/10. 
 
 
Pkt. 7 - Eventuelt 
Æblefestivallen har spurgt omkring muligheden for at gentage afholdelse af ”åben hal”, hvor 
der kan prøves kræfter med forskellige sportsgrene. Der er positiv opbakning fra bestyrelsen 
og alle foreninger opfordres til at støtte op. Kirsten og Lilli er ansvarlige og rækker ud for 
hjælp.   
 
Det blev også gentaget, at det er vigtigt med en fælles drøftelse af EIFs rolle. Umiddelbart et 
godt og stort emne til et af de næste bestyrelsesmøder.   
  
 
 
Referent: Mads Fischer Rasmussen 
 


