Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Idrætsforening
den 5. oktober 2021

Dagsorden:
1.

Kernesjov motion & Julearrangement (Alle)

2.

Fest for frivillige (Alle)

3.

Opbakning til betalt instruktør kursus - Forslag til datoer er i proces (Se vedhæftede
dokument omkring kursus) (Alle)

4.

EBIC stillingsopslag/personaleudfordringer - Hvordan kan vi hjælpe? (Alle)

5.

EIF - Vision til Handling (Se vedhæftede dokument)

6.

Datoer for bestyrelsesmøder og GF i 2022 (Alle)

7.

Ny forening/sportsgren - Hvordan gør vi det? - Fx Hockey (Alle)

8.

Evt.

Deltagere:
Badminton: Henrik Gundsø
Svømning: Rikke Tilsted
Tennis: Kirsten Harkjær Larsen
Gymnastik: Line Kristoffersen
EIF: Mads Fischer Rasmussen
EIF: Ole Madsen
EIF: Ole Espersen

Afbud/fraværende:
Håndbold: Lilli Hansen
Løb og motion: Martin Frederiksen
Fodbold: Heine Skovbak Iversen
Skytter: Ketty Thomsen
Billard: Hans Verdoes
Fysisk Aktiv for Sjov

Pkt. 1 - Kernesjov motion & Julearrangement den 4/12 fra 14-16
Kernesjov motion den 18/10: Status er fremsendt på mail den 22/9 fra Kirsten og Lilli. Mailen
indeholder også materiale til FB, website mm. så husk meget gerne at annoncere det via
Jeres forenings sociale medier.
Julearrangement den 4/12: Ole gennemgik planer og praktik. Ole og Mads har statusmøde
den 4/11, hvor der også udarbejdes en ToDo liste. Den nuværende drejebog for
juletræsfest efterlyses
Pkt. 2 - Fest for frivillige
Det blev aftalt, at der arbejdes efter en fest for alle frivillige til afholdelse i anden halvdel af
januar. Mads undersøger om dette kan fungere for EBIC/Vandrehjemmet, og herunder mere
omkring festens rammer/indhold
Pkt. 3 - Opbakning til betalt instruktør kursus
Der er opbakning til instruktørkursus. Mads følger op og vender tilbage med datoforslag
Pkt. 4 - EBIC stillingsopslag/personaleudfordringer
Statusmail fra Knud:
”Jesper stopper den 31.10 som halinspektør. Ronnie starter som fungerende halinspektør.
Der er ansat en ny i svømmehallen, som har de tekniske kurser omkring vandbehandlings
anlæg, så i vil møde Thomas Steffensen i centret fra den 21.10. Ronnie & Thomas vil have et
løbende samarbejde omkring de daglige udfordringer i svømmehal, hallerne og det nye
paddelanlæg. Der tages livredderprøver den 25.11, hvor der nu er yderligere to der tager
prøven, hvoraf en ansættes fast med 25 timer ugentligt.
Marianne Pløger fortsætter med at have skolerne mandage og tirsdage.
Fra den 01.12, er svømmehallen oppe på fuld åbning igen med åbningstider som tidligere.
Lukkeperiode er fra den 22.12 til den 02.01 – første dag der er åben efter jul er mandag den
03.01. (Knud kan træffes på 40 82 60 77, hvis der er brug for det)
Har man brug for at komme i kontakt med centret omkring arrangementer m.m., bedes man
fra sidst i oktober til den 15. november måned kontakte Knud på 40 82 60 77, eller på mail
ebeltoftdanhostel@gmail.com. Fra den 15.11 og fremadrettet er det Ronnie Nielsen på 61 39
59 30 eller på mail ebic@ebic.dk”
Et stort tak for samarbejdet til Jesper og velkommen til Ronnie og Thomas. Der var enighed
omkring, at det ville være lettere for foreningerne, hvis ebic@ebic.dk ikke skulle erstattes af
anden mailadresse i 2-3 uger. Mads vender det med Knud.
Pkt. 5 - EIF - Vision til Handling
Dokumentet ”EIF – Vision til Handling” blev kort gennemgået. Det blev besluttet, at anvende
dokumentet til bestyrelsens arbejde. Vision og målsætninger skal dog drøftes nærmere på de
næste bestyrelsesmøder inden denne del af dokumentet kan godkendes/besluttes.

Pkt. 6 - Datoer for bestyrelsesmøder og GF i 2022
Der blev besluttet at afholde bestyrelsesmøder i 2022 på følgende datoer:
• 8. marts kl. 19.00
• 24. maj kl. 19.00
• 16. august kl. 19.00
• 11. oktober efter Generalforsamling
Derudover blev det besluttet at afholde ordinær Generalforsamling den 11. oktober kl. 18.30 i
EBIC.
Pkt. 7 - Ny forening/sportsgren - Hvordan gør vi det?
Punktet behandles på et senere bestyrelsesmøde
Pkt. 8 – Evt.
Der var ikke noget under punktet eventuelt.

Referent: Mads Fischer Rasmussen

