
Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Idrætsforening  
den 24 maj 2022  

 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (Alle) 
2. Hvad vil EIF med EBIC (Alle) 
3. Padel tennisbaner (Henrik & Mads) 
4. EIF 90 år - Markeres sammen med O-løb eller? (Alle) 
5. Haltider for sæsonen 2022/2023 
6. Evt. 

 

Deltagere:  
Badminton: Henrik Gundsø 
Svømning: Rikke Tilsted 
Tennis: Kirsten Harkjær Larsen 
Gymnastik: Hanne Sejersen 
Håndbold: Lilli Hansen 
Fodbold: Jeppe Hansen & Troels Nilsson 
Skytter: Ketty Thomsen 
EIF: Mads Fischer Rasmussen 
EIF: Ole Madsen 
 
 
 
 
Afbud/fraværende: 
Fysisk Aktiv for Sjov 
Løb og motion: Martin Frederiksen 
EIF: Ole Espersen 
Billard: Hans Verdoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Velkommen 
Vi fik sagt velkommen til Marianne (Ny formand for Tennis), Jeppe (Ny formand for fodbold) 
og Troels (Bestyrelsesmedlem i fodbold)  
 
Der var ingen yderligere kommentarer til sidste nyt fra foreningerne, som var blevet delt via 
mail inden mødet. 
 
 
2. Hvad vil EIF med EBIC 
Der var bred enighed omkring, at EIF ønsker mere liv i hallen/cafeteriet, og her spiller EBIC 
en central rolle. Der var mange idéer i spil som fx EBIC aktivitetskonsulent, oplyst hal til fri 
afbenyttelse (Hvis hallen ikke er booket), fælles spisning mm. 
 
 
3. Padel tennisbaner 
Henrik fortalte om de første tanker i forhold til Padel tennis i Ebeltoft og efterfølgende omkring 
forløbet frem til idag. 
Der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem Tennis og EBIC. Modellen afprøves i den 
kommende tid, hvorefter den evalueres/tilpasses. 
 
 
4. EIF 90 år - Markeres sammen med O-løb eller? 
Der var enighed omkring afholdelse af ”Mærk din forening” O-løb som en del af EIF 90 års 
fødselsdag. Dato er fastsat til fredag den 19. august fra kl. 16.00-20.00. 
Der var opbakning til at bruge ekstern (betalt) tovholder til gennemførelse af arrangement. 
Kathrine fra Syddjurs Kommune har fremsendt muligt tovholder emne. Mads kontakter for 
afklaring/planlægning.    
 
 
5. Haltider for sæsonen 2022/2023 
Printet skema med haltider blev udleveret. Umiddelbart har alle foreninger fået deres ønsker 
opfyldt, men alle bedes gennemgå skema og vende tilbage til Ronni med eventuelle 
ændringer. Ronni fremsender skema elektronisk sammen med deadline for indrapportering i 
Conventus  
 
Det er aftalt at tiderne genbekræftes til næste møde bestyrelsesmøde den 16. august, hvor 
det endelige antal hold/deltagere kendes af foreningerne.  
 
 
6. Evt. 
Juletræsfest afholdes den 3/12. Hal1 er booket. 
Det blev kort drøftet, hvordan EIF kunne overtage tværgående foreningsopgaver som fx 
udarbejdelse af børneattester, website, kontingent opkrævning, regnskab mm.. Hver forening 
tænker over muligheden og er velkommen til at fremsende input til specifikke opgave typer. 
 



 
Kommende mødedatoer. 

• EIF Hovedbestyrelsesmøde den 16. august kl. 19.00-21.00 i EBIC 

• EIF Generalforsamling den 11. oktober kl. 18.30-19.30 i EBIC 

• EIF Hovedbestyrelsesmøde den 11. oktober kl. 19.00-21.00 i EBIC 
 
 
 
 
Referent: Mads Fischer Rasmussen 
 


