
Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft Idrætsforening  
den 16 august 2022  

 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen (Alle og Ronni fra EBIC) 
2. 90 års fødselsdag den 16/9 (Alle og Ronni fra EBIC) 
3. Kernesund motion til Ebelfestival (Lilli) 
4. "Genbekræftelse" af Haltider (Alle) 
5. Evt. 

 

Deltagere:  
Svømning: Rikke Tilsted 
Tennis: Marianne Gudmann 
Gymnastik: Line Kristoffersen 
Håndbold: Lilli Hansen 
Fodbold: Troels Nilsson 
Skytter: Ketty Thomsen 
EIF: Mads Fischer Rasmussen 
EIF: Ole Madsen 
EIF: Ole Espersen 
EBIC: Ronni (Under punkt 1+2) 
 
 
 
Afbud/fraværende: 
Fysisk Aktiv for Sjov 
Løb og motion: Martin Frederiksen 
Badminton: Henrik Gundsø 
Billard: Hans Verdoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Velkommen 
Vi fik sagt velkommen til Søren (Bestyrelses suppleant) 
 
Der var ingen yderligere kommentarer til sidste nyt fra foreningerne, som var blevet delt via 
mail inden mødet. 
 
 
2. 90 års fødselsdag den 16/9 
Vi gennemgik planen vedrørende vores 90 års fødselsdag. Den opdaterede plan kan løbende 
følges på det fremsendte link. 
 
Der var enighed omkring menuforslag fra EBIC og herunder det praktiske ved deltagernes 
forudbestilling af mad. EIF betaler for mad til alle de frivillige, som hjælper til med foreningens 
aktivitet på selve dagen.  
 
Hver forening fremsender t-shirt størrelse på de deltagere, som skal hjælpe til med afholdelse 
af foreningen aktivitet. Størrelserne fremsendes senest den 26/8 til formanden. Det antages 
at antal t-shirts = antal spisende frivillige.   
 
Hver forening fremsender navn/tidspunkt for planlagte sessioner/træningspas, så der kan 
udarbejdes en samlet oversigt med dagens program/aktiviteter. Dette fremsendes senest den 
26/8 til formanden. 
 
 
3. Kernesund motion til Ebelfestival 
Det gennemprøvede og succesfulde koncept fra tidligere år gennemføres mandag i 
efterårsferien og som en del af Ebelfestival.  
Det blev besluttet at hver forening stiller med en person. Navne sendes til Kirsten på mail. 
Kirsten og Lillie er tovholdere på arrangement. 
 
 
4. "Genbekræftelse" af Haltider  
Haltiderne fra den 24/5-2022 blev bekræftet af foreningerne. 
 
 
5. Evt. 
Der var ikke noget under eventuelt. 
 
Kommende mødedatoer. 

• 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 


