
Referat fra Generalforsamling EIF 27/5-2021

Dagsordenen skal mindst bestå af følgende punkter:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.

i. Per Lampe blev valgt.
ii. Generalforsamlingen blev indkaldt med kun 11 dages varsel

og uden brug af ugepressen, men det blev godkendt af
forsamlingen.

b. Aflæggelse af beretning
i. Den afgående formand deltog ikke og næstformand har ikke

forberedt en beretning.
Ole Espersen berettede om den eneste aktivitet i perioden
som var julefesten hvor der blev kørt ud til de børn der deltog
så de kunne få deres gave.
EIF takker for gaverne fra Kvickly, Legetøjsbutikken og
gaver fra afdelingerne.

c. Godkendelse af regnskab og budget.
i. Ole Madsen.

Regnskabet er underskrevet af revisorerne Lilli og Jan
Baarup.
Regnskabet blev et underskud 1.984,- pga gebyrer og inkasso
opkrævninger. Det skyldes at fakturaerne for annoncerne
blev sendt til formands mail, så derfor fik Ole ikke kendskab
til betalingerne før inkasso.
Indestående 2018 på 22.000 og for 2019 44.000.
Regnskab godkendt.

ii. Budget
Budget fremlagt og godkendt.
Forsamlingen gav bestyrelsen carte blanche til at undlade, at
opkræve 2021 EIF kontingentet hos underafdelingerne.

d. Nyheder fra afdelingerne
i. Løb og Motion: Ikke det store mandefald

ii. Gymnastik: Færre børn og voksne, og har ikke oprettet
sommergymnastik. Svært at have hold i hallen. Har lavet live
streaming af deres 4 ugentlige holdtræninger. Har haft 2 hold
der har trænet udendørs.
Jubilæet 35 år i marts 2020 blev aflyst.

iii. Tennis: Haft en god sæson, kunne åbne lige efter første
Coronaåbning. Har kunne gennemføre arrangementer og
træninger. Haft medlemsfremgang.
Padelbaner. Er spændt på hvad der sker med EBIC’s baner.
Skal i gang med at finde ud af hvor mange timer tennis kan
får og hvad medlemmerne ønsker. Har fået ca. 70 nye
medlemmer de seneste 3 år.

iv. Svømning: Svært at gennemføre træning når svømmehallen
skulle deles op. Har startet op igen og har træning frem til
sommerferien. Giver alle medlemmer halv pris til næste
sæson.



Svøm lang var ramt af restriktionerne så der komme ikke
mange. Der har nærmest ikke være konkurrencer.

v. Skytter: Lukket ned indtil der kunne startes på
udendørsbanen. Har fået etableret lys på udendørsbanen så
de har kunne skyde i vinter. Har haft en svær økonomi og har
heldigvis fået lidt økonomisk hjælp fra Kronjylland.
20/6 arrangement sammen med gym og løb.

vi. Håndbold: Har været lagt ned. Børnehold fik gennemført
deres efterårssæson, herre- og damehold fik spillet hver 2
kampe. Ingen medlemmer har bedt om at få kontingent
tilbage.
Manglede ca. 150.000 i indtægt fra Fregat Cup.
U15 og U13 træner frem til sommerferie.
Svært at planlægge næste sæson når man ikke har set
spillerne i så lang tid.
Formår formentligt at fastholde alle spillerne til 1. holdet for
herrer.
Undersøgt under Corona lukningen om mulighed for at måtte
spille på håndbold målene ved Horisonten, men det var
meget bøvlet at få tilladelsen af kommunen.
Økonomien er meget afhængig af om Fregat Cup kan
gennemføres.

vii. Badminton:
Nedgang i medlemmer og træningen kunne ikke
gennemføres i størstedelen af sæsonen. Frygter om
medlemmer kommer tilbage når den nye sæson starter.
Henrik har skrevet til PUK Ole Wulf for at få bekræftet at
der ikke bliver opkrævet for 2. kvartal da badminton heller
ikke har brugt EBIC timerne her. Henrik sender en kopi af
mailen til alle afdelinger.

e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af formand og kasserer/sekretær i lige år, næstformand i ulige

år.
i. På seneste generalforsamling 29/10-2019 blev Line Højgaard

Jensen valg som formand for 1 år.
ii. Line Højgaard Jensen har valgt at trække sig inden en

generalforsamling kunne gennemføres i 2020.
iii. EIF hovedafdelingens medlemmer har besluttet at indstille

Mads Fischer Rasmussen som formand.
Mads blev valgt som formand.

iv. Ole Espersen blev valgt som næstformand, for to år i 2019 og
er derfor ikke på valg.

v. Ole Madsen blev valgt som kasserer for 1 år og er på valg.
Ole Madsen blev genvalgt som kasserer.

g. Valg af to suppleanter.



i. På seneste generalforsamling 29/10-2019 blev Marianne
Gudmann og Harald Nielsen valgt.
Marianne og Harald blev genvalgt.

h. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
i. På seneste generalforsamling 29/10-2019 blev Lilli Hansen

og Per Lampe valgt som revisorer, og Lars Jørgen Madsen
som revisorsuppleant.
Lilli og Per blev valgt som revisorer.
Lars Jørgen blev valgt som revisorsuppleant.

i. Eventuelt.
i. Badminton deler sit brev til PUK om fritagelse for betaling

for 2. kvartal med EIF.
ii. Ole Madsen. Der mangler 3 medlemmer der skal aflevere

deres oplysninger til banken.
iii. Henrik fortalt om at EBIC’s formand Ander Peter vil

undersøge om EBIC kan give en eller anden form for
økonomisk støtte til EIF afdelingerne.

iv. Næste møde i EIF blev aftalt til d. 22/6-21 kl. 19:00 i EBIC.

Dirigenten underskrift.
___ / ____ - 2021

___________________________
Per Lampe


