
Referat fra generalforsamling i Ebeltoft Idræts Forening
tirsdag den 29. oktober 2019.

Dagsorden:

* Valg af dirigent.
* Aflæggelse af beretning.
* Godkendelse af regnskab og budget.
* Nyheder fra afdelingerne.
* Behandling af indkomne forslag.
* Valg af formand og kasserer/sekretær i lige år, næstformand i ulige år.

Formand Marianne Gudmann ønsker at træde ud ét år før tid
Næstformand Line Højgaard Jensen er på valg
Kasserer Lars Jørgen Madsen ønsker at træde ud ét år før tid

* Valg af to suppleanter.
* Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
* Eventuelt

Afdelingerne var repræsenteret af:
Badminton: Henrik Gundsø
Fodbold: Heine Skovbak Iversen
Fysisk Aktiv for Sjov:
Håndbold: Lilli Hansen
Løb og motion: Martin Frederiksen
Skytter: Ketty Thomsen
Svømning: Hanne Nielsen
Tennis: Harald Nielsen
EIF: Marianne Gudmann, Lars Jørgen Madsen, Line Højgaard Jensen
EBIC: Jesper Madsen
Andre: Ole Espersen

Afbud fra:
Billard: Hans Verdoes
Gymnastik: Line Kristoffersen

Fraværendende uden afbud: cykling, fodbold og fysisk aktiv for sjov.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Henrik Gundsø blev valgt til dirigent
Generalforsamlinger er lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2. Formandens beretning



Jeg kan vel næsten tillade mig at sige, at det er år ét efter Hans Jørgen Hvidtveds mere
end 20 år på posten. Som det var tilfældet sidste år, så startede vi igen i år med en
konstituering frem til første bestyrelsesmøde. Denne gang på formandsposten, hvor
Hans Jørgen fortsatte, indtil jeg overtog posten.

I år blev året, hvor Volleyball afdelingen desværre lukkede. Det er naturligvis med
beklagelse, at jeg har modtaget beskeden, men jeg må også konstatere, at det ikke er
kommet bag på mig, da der allerede sidste år var forlydner om, at afdelingen var tæt på
at lukke.

Flyers om EIF: Line og Kirsten fik udarbejdet en flyer, som beskriver de enkelte
afdelinger i EIF. De er delt ud til arrangementer, men også gjort tilgængelige bl.a. i
EBIC, hos ejendomsmæglerne, kommunen, lægehuset osv. Husk at få dem lagt frem til
vores egne arrangementer.

Jule- og fastelavnsfest: Juletræsfesten havde ca. 160 deltagere og
fastelavnsarrangementet havde 173 forhåndstilmeldinger, men på selve dagen kom der
yderligere 44 deltagere, så vi endte på 217 deltagere, hvilket må siges at være
tilfredsstillende.

Der blev lavet evalueringer efter arrangementerne sluttede, som vi skal huske at kigge
på, når vi går i gang med næste års planlægning.

Ebelfestival: Ca. 200 børn og voksne var aktive i hallen under dette års Kernesjov
Motion i uge 42. Kirsten og Lilli beretter om en god dag med hjælpere fra et par
afdelinger. Der var fin opbakning ift præmier. Tak til alle givere.

Brugertilfredshedsundersøgelse af EBIC på Facebook ved Mads Fischer
Rasmussen: I april blev der på Facebook sat gang i en brugertilfredshedsundersøgelse
af EBIC. Deltagerne skulle forholde sig til ét spørgsmål: "Hvor sandsynligt er det, at du
vil anbefale EBIC til en ven eller familie?" Der var 89, der svarede. Mads deltog i et
møde i EIF og siden i et møde med EBIC. Kommunikation er et ord, der går igen. Eller
manglende kommunikation. Mellem EBIC og brugerne men også mellem afdelingerne
og deres medlemmer. Jeg håber, at den kommende formand vil deltage i det videre
forløb, så EIFs bestyrelse er repræsenteret.

Fælles foredrag om mobning i foreningerne: Kirsten arbejder på at arrangere et
fælles foredrag for foreningerne i EIF om foreningsliv og mobning. Jeg håber, at alle
foreningerne vil bakke op om initiativet, da mobning er et alvorligt emne, som kan få
store konsekvenser for ofrerne.

Nye tiltag: Der arbejdes på at få lov til at bygge en tennishal i umiddelbar tilknytning til
EBIC. Knud har fortalt, at han satser på, at pengene bliver bevilliget, så projektet kan
startes op i april 2020. Den udvikling følger især tennisklubben spændt, men også
fodboldafdelingen, da de er tænkt med ind i det ift. klubhus.

Derudover har fodbold gang i at undersøge muligheden for en kunstgræsbane.



Jeg kan ikke lade være med at nævne håndboldafdelingens nye tiltag for fysisk
handicappede. Jeg synes det er et fantastisk initiativ, som jeg håber får lov at vokse og
udvikle sig til et blivende tilbud, der rækker længere ud end Ebeltoft.

Seneste opdatering fra afdelingerne viste et svingende medlemstal i flere afdelinger.
Denne kurve håber jeg, at de enkelte afdelinger får vendt, så alle afdelingerne opnår
medlemstilgang i tiden der kommer.

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til vores sponsorer. Tak til EBIC for
samarbejdet. Tak til alle de frivillge i afdelingerne og tak til formændene, som deltager i
arbejdet i hovedforeningen.

Pkt. 3. Godkendelse af regnskab og budget.

Begge dele blev godkendt.

Volleyball klubbens penge indgår i dette års opgørelse.

Udgifterne til fastelavn er mindre i år, da Djurslands Bank sponsorerede
fastelavnsbollerne.

Pkt. 4. Nyheder fra afdelingerne.
Badminton: Har haft en ekstraordinær generalforsamling. Har fået valgt fem navne til
bestyrelsen, men har ikke fået sig konstitueret endnu. Tilgang på voksensiden.
Børnesiden halter. Har manglet trænere, der har kunnet træne i de tidlige
eftermiddagstimer, men det er lykkedes i år, så det forventer de sig meget af. Lidt over
100 medlemmer.

Håndbold: Har mange små håndboldspillere. Ungegruppen (15+) er udfordret på
antallet. Det er svært at få til at fungere med de spillere, der f.eks. går på efterskole.
Hvis ikke afdelingen har indtægterne fra Fregat Cup, så havde det krævet masser af
alternative måder at skaffe midler til turneringshold og halleje. På damernes førstehold
er der 10 spillere væk ift sidste år. Til gengæld er der kommet 18 nye herrespillere i 40+
gruppen.
Det har vist sig at være et større projekt at få "Mads´" håndboldhold op at stå. Det
kræver masser af logistik og struktur. Pt 4-5 spillere.

Løb & Motion: Lavede arrangement sammen med Kvickly i forbindelse med deres
jubilæum. Efterfølgende Æbelløb med 150 deltagere. Medlemstal status quo, dvs. ca
60.

Skytter: Der er godt gang i pistolskytterne. Var med i skydesportens dag. 22
besøgende, hvoraf én er startet. Har fået gjort opmærksom på sig selv. Medlemstallet er
opadgående. En god bestyrelse, som er arbejdsomme. Ca. 50 medlemmer. Ikke ret
mange børn.

Svømning: Lidt flere medlemmer end de bekymrende få medlemmer i starten af



sæsonen. Samarbejde med nogle triatleter, som nu er så populært at de er blevet delt
på to hold.
Den store svømmedag var der ca 80 deltagere, der til sammen svømmede 136 km. Pt
420 medlemmer. God og sund økonomi.

Tennis: Harald gjorde reklame for tennissportens dag i starten af maj. De sidste to år er
der kommet ca. 24 nye medlemmer hvert år.
Har nedsat et udvalg som har undersøgt muligheden for en tennishal ved siden af
banerne. Det kunne ikke tillades, så der bliver arbejdet på en tennishal ved EBIC i
samarbejde med Knud. Sammen med én tennisbane er der ønske om én padelbane
samt faciliteter til klubhus til fodbold.
God og sund økonomi.

EBIC: Cafeteriet er åbent mandag til torsdag. Spred gerne budskabet til brugerne. Ny
forening Syddjurs RC (droneflyvning) bruger hal 2 om tirsdagen kl. 20-22. Der er
kommet lidt mere liv i hallen nu hvor fodbold er begyndt indendørs. Weekenderne er
ved at være godt fyldt ud, hvilket jo er positivt. Håber at få skabt masser af liv.

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Formanden har ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 6. Valg af formand og kasserer/sekretær i lige år, næstformand i ulige år.

Formand Marianne Gudmann ønsker at træde ud ét år før tid
Næstformand Line Højgaard Jensen er på valg
Kasserer Lars Jørgen Madsen ønsker at træde ud ét år før tid

Line blev valgt som formand i ét år. Hendes første opfordring er, at alle formændene
sørger for at svare, når hun skriver ud. Og sørger for at bakke op om de fælles
arrangementer, incl. at møde op til generalforsamlingen samt bestyrelsesmøderne.

Ole Espersen blev valgt som næstformand, for de næste to år.

Ole Madsen blev valgt som kasserer i ét år.

Pkt. 7. Valg af to suppleanter.
Marianne Gudmann og Harald Nielsen blev valgt.

Pkt. 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Lilli Hansen og Per Lampe blev valgt.

Lars Jørgen Madsen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9. Eventuelt



Ældresagen bruger bordtennisbordene hver onsdag. Generalforsamlingen drøftede evt.
lejeaftale med Ældresagen. Hans Jørgen Hvidtved kontaktes for at høre om der
allerede ligger en aftale.

Ole Espersen præsenterede et nyt initiativ til dette års juletræsfest. Skal ikke afsløres
her, men hemmeligholdes frem til arrangementet.

Mik Steenfeldt har kontaktet formanden ang. muligheden for at få gratis arbedjskraft en
hel dag. 6 kvinder og 2 mænd fra Sparkassen Kronjyllands Ebeltoft Afdeling ønsker at
give en håndsrækning i lokalsamfundet den 26. november 2019 i anledningen af deres
190 års fødselsdag. Alt fra administrativt til fysisk arbejde kan udføres. Det eneste man
skal er at kontakte Mik på 87521559 eller via ebeltoft@sparkron.dk.

Ebeltoft Distriksråd tilbyder kurser til foreningerne: Lær at søge penge til din forening.
Hanne Nielsen sender info ud til formændene snarest muligt. Første gang er allerede
den torsdag den 21. november kl. 17.30-21 i Auditoriet på Fregatten Jylland.

Referent: Marianne Gudmann


