
 

Referat fra Generalforsamling i EIF d. 5/10-2021 

 

Dagsordenen i følgende vedtægterne 

 

a. Valg af dirigent og stemmetællere.  

 Henrik Gundsø blev valgt. 

b. Aflæggelse af beretning. 

Et stort tak til alle foreninger og frivillige. Der har været kæmpet hårdt og 

tænkt kreativt i en meget speciel tid. Nogle foreninger har haft fremgang og 

andre det modsatte, men meget tyder på, at alle kommer igennem den 

specielle tid. Fantastisk flot arbejde. Der har været igangsat mange aktiviteter 

for at tiltrække og fastholde både medlemmer og frivillige. Åben forening 

arrangementer, tjen penge til foreningen arrangementer, øget 

kommunikationsindsats og meget mere. Syddjurs Kommune har støttet op 

med aktiviteter og adgang til forskellige puljemidler indenfor særligt 

kommunikation og uddannelse. Der har været fokus på udviklingen af 

samarbejdet med EBIC i forhold til fx ”cafeteriets” åbningstider, menu mm. Alt 

i alt mange gode bevægelser og tiltag. I den kommende tid vil vi arbejde 

videre med EIFs rolle og fortsætte fokus på medlemmer og frivillige gennem 

det daglige arbejde, men også via forskellige EIF arrangementer som fx 

Kernesjov Motion, Juletræsfest og fest for alle frivillige.  

 

c. Godkendelse af regnskab og budget. 

 Omdelt og gennemgået af Ole Madsen 

Indestående overskudsbeløb fra Sponsorbeløb bliver fra næste år omlagt til regnskabet. 

Det samme gælder for uddannelsesfonden.  

 

Budget 

Begge dele blev godkendt. 

 

d. Nyheder fra afdelingerne 

 Tennis. 

 Det går godt på medlemstallene ny rekord på 225.  

 100 år jubilæum planlægningen er igang. 

 

 Svømning. 

 Det går godt. Mange medlemmer ca 400.  

 På generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen. 

 Den store svømmedag i søndags ialt ca. 100 km 

 Der er næsten stoppet for tilmelding af børn pga mangel på instruktører. 

  

 Gymnastik 

 Antal medlemmer  

Try-day sammen med løbeklubben 



Startede sep med alle hold, og har nu set flere nye voksne. Kunne godt bruge flere 

børn. 

Der givet billigere kontingent til flere hold som kompensation for Corona. 

Deltog som officials ved Ree Park med 31 hjælpere 

Bruger tilbud fra Syddjurs kommune til bla kursus i Facebook og hjemmeside. 13/10 

19-21 med DGI. 

 

Håndbold 

Opstart er gået god. Mange børn i gang især de yngste. 

Har fastholdt både senior hold for damer og herre. 

 

Løb og Motion 

Har nogle meget trofaste skare, men synes ikke at de får nye medlemmer. 

Der laves aktiviteter såsom løb og grill på stranden.  

Har også en stor social kontakte fra medlemmer der er skadet som alligevel.  

 

Badminton 

Har fået en hel del hjælpe af puljen fra Syddjurs kommune og hjælp og udførelse af 

DGI.  

Der har været afholdt en Åbent Hus dag, Annonceringer på Facebook og 

undervisning i Badminton på skolen for først de yngste årgange og nu også for 

udskolingen.  

Det har give 20 spillere på holdet for 8-12 årige, forløbigt 6 på holdet for 12-16 årige, 

ca. 35 på +60 holdene, ca. 10 på seniorholdet og halvdelen af baneudlejningerne er 

booket.  

Badminton er blevet tvunget til at indmelde sig i BadmintonDanmark for at kunne 

tilmelde til 4 herre hold til turnering, noget som formanden forsøger at få omstødt 

med klager til DGI.  

 

  

e. Behandling af indkomne forslag. 

 Det foreslås, at vedtægterne ændres i forhold til indkaldelse til GF: 

Nuværende tekst: 

§8 Stk. 2 Annoncering skal foretages i ugepressen mindst 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag til ny tekst: 

§8 Stk. 2 Annoncering skal foretages via foreningens kommunikations kanaler såsom 

hjemmeside, mail og/eller sociale medie platforme mindst 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Dette blev godkendt og derfor indkaldes der nu til Ekstraordinær GF med dette 

eneste punkt på dagsorden. (I henhold til vedtægterne)  

Denne GF bliver afholdt både som online og i EBIC d. . 

  

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

 Ole Espersen er villig til genvalg og blev valgt med applaus. 

g. Valg af to suppleanter. 

 Kandidater.  1. Søren Bundgård Brøgger valgt 

   2. Harald Nielsen.  



    

h. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

 Jan Baarup og Lilli Hansen.  

 Revisorsuppleant. Bestyrelsen forsøger at finde en kandidat. 

i. Eventuelt. 

EBIC giver 8 præmier til Kernesund  

 

 

Som dirigent      E.I.F Formand 

Henrik Gundsø     Mads Fischer Rasmussen 

 
 


