Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Idrætsforening
den 22. juni 2021

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sidste nyt fra EBIC (Jesper) (Deltagelse fra 19.00-19.30)
Bordet rundt (Alle)
Syddjurs Kommune og halleje for 2. Kvartal 2021 (Henrik)
Hovedbestyrelsens arbejde i den kommende tid (Alle)
Mødedatoer i 2021 (Alle)
Evt.

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

Pkt. 1 - Sidste nyt fra EBIC
Jesper fra EBIC meldte af private årsager afbud umiddelbart inden mødet og opdateringen

vedrørende EBIC blev baseret på mødedeltagernes input.
Paddeltennis projektet:
∙ Projektet har fået afslag på ansøgning til pulje fra Syddjurs Kommune. Det ser ud til, at
et projekt i Hornslet har fået bevilliget alle puljens midler (ca. 2,5 MDKK).
∙ Paddeltennis projektet skal i nabohøring (Skolen)
∙ Paddeltennis er på nuværende tidspunkt ikke er en del af Syddjurs modellen, men
EBIC arbejder videre med dette.
Paddeltennis projektet fortsætter på trods af de nuværende udfordringer.
∙
Haltimefordeling: Det er besluttet at fordelingen for den kommende sæson er identisk med
sidste sæson (2020/2021)
Aktion: Alle foreninger ansøger i Conventus inden 1/8-2021. Status på næste
bestyrelsesmøde den 11/8.
Pkt. 2 - Bordet rundt
Gymnastik:
Løbeskydning. Blandede aldersgrupper med 36 deltagere og 1600 skud

😊

Kasser:
Domæne ebeltoft-multisport opsiges
Løbeklubben:
Løbeskydning
Årsmøde den 29/6
Tennis:
GF den 24/6
100 års jubilæum i 1922
Svømning:
Sæson netop afsluttet
Jobopslag efter nye instruktører
Håndbold:
Gang i næsten alle hold i 5-6 uger. Godt at få samlet holdene inden sæson opstart efter
sommerferien.
Alt krydses for Fregatcup. Jazz på torvet i sommerferien.
Badminton:

Badminton har været lukket ned, så der er ikke så meget at berette.
Formand:
Strategi workshop i Fuglsøcenteret den 21/6. Indsamling af input til ny strategi. Strategiforslag
sendes i høring efter sommeren inden politisk vedtagelse. Mads har møde med
udviklingskonsulent Kristian Olsen fra Syddjurs Kommune den 30/6. Hvordan kan han
hjælpe?
Pkt. 3 - Syddjurs Kommune og halleje for 2. Kvartal 2021
Syddjurs Kommune har bekræftet, at der ikke skal betales halleje for 2. Kvartal 2021 ud fra
samme regler/principper som for 1. Kvartal. Henrik har dokumentation fra Syddjurs
Kommune.
Pkt. 4 - Hovedbestyrelsens arbejde i den kommende tid
Det blev besluttet at fokusere hovedbestyrelsens arbejde i den kommende tid på fastholdelse
og rekruttering af medlemmer og frivillige.
Aktion: Udarbejde kommunikationsmatrix med målgruppe, budskab/indhold,
distributionskanal og publiceringstidspunkt på næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 5 - Mødedatoer i 2021
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11/8 kl. 19.00 i EBIC.
EIF Generalforsamling afholdes den 5/10 kl. 18.30 med efterfølgende bestyrelsesmøde
Pkt. 6 - Evt
Det er besluttet at der skal udarbejdes forslag til vedtægtsændringer, så indkaldelse til GF
ikke nødvendigvis skal publiceres i dagspressen.
Aktion: Ole udarbejder forslag til vedtægtsændring

Referent: Mads Fischer Rasmussen

