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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 og endnu engang tillykke til os alle sammen
med de 90 år. Vi fik holdt en dejlig fødselsdagsfest med mere end 100 gæster og
frivillige. En flot markering af historien og et godt afsæt for nye initiativer. Vi fik også
sagt tillykke med de 100 år til Ebeltoft Tennisklub.
Der er ydet en kæmpe indsats i foreningerne. Covid var en modspiller i  det meste af
sidste vintersæson. Det har selvfølgelig udfordret foreningerne - nogle mere end
andre. Det er gået hårdest ud over hold sporten, mens der har været flot fremgang i
Gymnastik, Tennis, Svømning og Skydning..
Der har været fokus på udviklingen af samarbejdet med EBIC. Et arbejde som vil
fortsætte med høj fart mod mere liv og fællesskab.
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
Regnskab og budget blev godkendt.

d. Nyheder fra afdelingerne
Svømning
Vi er kommet godt i gang med sæsonen og har stort set fyldt op på alle vores
børnehold. Der er også fin tilslutning på voksen holdene.
Vi har haft generalforsamling og 2 tidligere medlemmer er trådt ud af bestyrelsen,
bl.a vores tidligere formand Rikke Tilsted. Mette Schmidt, er blevet ny formand for
klubben. Søndag d.9/10 afholder vi Den store svømmedag.
Vi har haft en stor del af vores instruktører afsted på kursus og sender løbende
afsted.
Som følge af energikrisen, er vandet i det store bassin i svømmehallen blevet 2
grader koldere, saunaen er lukket, vandet i bruseren er blevet koldere og temperatur
i svømmehal og omklædning er blevet lavere. Temperaturen i det lille bassin blev
sænket 2 grader kortvarigt, men er nu tilbage på normal temperatur efter samtale
med EBIC, da vi ellers ikke kun afholde baby svømning.

Tennis
Vi har haft sæsonens sidste udendørsarrangement i forbindelse med
standerstrygningen. En fantastisk jubilæumssæson er ved at være slut.
Vi nåede ca 250 medlemmer, hvilket er en del højere end normalt. Dette skyldes
primært, at vi har fået rigtig mange juniorer i gang med at spille tennis. En ny
juniortræner med en masse energi har givet et boost på det område.



Nu går vi indendørs med juniorerne om onsdagen, og forsøger om vi kan få lidt
haltimer i weekenderne til lidt skumtennis med de voksne medlemmer.
Vi sender også både voksne og unge afsted på kurser i løbet af efteråret og foråret,
så de er klar til næste sæson.

Gymnastik
Sæsonen er kommet godt igang, og vi oplever fin tilslutning på alle hold - såvel børne
som voksenhold.
Vi er heldige, at vi i år pt har mange trænere på børneholdene - det er guld værd, og
giver både sjove træninger men også stor fleksibilitet for trænerne.
Vi forsøger at få vores trænere og bestyrelsesmedlemmer på kurser og uddannelse
og har prioriteret det i budgettet. Vi har flere som skal på kursus/uddannelse i
oktober.

Håndbold
Vi har vist samme antal børn som de sidste år måske med en lille fremgang,
udfordringen er stadig at fastholde de unge pga efterskoleophold og manglende
ungdomsuddannelser. På trænersiden har vi mange unge trænere, dejligt men vi kan
selvfølgelig altid bruge flere voksne hænder.
Vi har haft håndboldkaravanen i samarbejde med skolen, det giver altid lidt nye
medlemmer på børnesiden.
Vi har igen stået på torvet til Jazz, den bedste sæson hidtil, godt for økonomien.

Løb og Motion
Antal medlemmer er det samme som sidst.
Opstart Løb på boeslum strand med grillpølser og havbad.
Indkøbstur i løberen med gode rabatten. Samt efterfølgende pizza/pasta.
Kommende arrangementer:
Ebelløb første søndag i efterårsferien.
En social løbetur for alle slået op på Facebook og i folderen for ebelfestival.
Nisseløb for medlemmer inden Jul.

Fodbold
Udesæsonen er også ved at være slut for de fleste af vores hold, og efter
efterårsferien rykker vi indenfor ... og det glæder "de små" (og deres frysende
forældre) sig til.
Vi ligger på ca. 240 medlemmer, med fin tilgang af de helt små. Vi arbejder på
hvordan vi kan fastholde og give et godt tilbud til de unge.
EIF's 90-års-fødselsdag var en god oplevelse for os, og en fin tilskyndelse til at få sat
klubhuset istand.
Større ting på vej:
opgradering af baner, og nyt lysanlæg.

Badminton
Vi har startet en ny sæson op, og det har været svært at tiltrække medlemmer. Vi er
kun på ca 75 medlemmer nu. Hvis det ikke bliver bedre kan det blive svært at holde
gang i foreningen.



Vi har satset på at få gang i børneholdene, da vi har fået en aftale med en lokal
træner.
Vores mangeårige kamp mod DGI og Badminton Danmarks tvungne dobbelt
medlemskab, er tabt. Det betyder at vi ikke længere kan deltage i holdturneringerne.

Billard
Billard afdelingen er presset.
El-prisernes himmelflugt gør ondt. Vi blev opkrævet kr. 12000,- sidste år.
Det gør det så heller ikke bedre, at Billardklubben har mistet 10 medlemmer, så vi nu
kun er 35. Blandt de 10 er 5 ungdomsspillere, så vores lokaletilskud og
medlemstilskud er også væk.

Skydning
Skytteafdelingen har lige haft generalforsamling, uden ændringer i bestyrelsen. Vi er
godt i gang med træningen indendørs bl.a.  til vinterens turneringer på pistol.
Lørdag den 15. oktober er det Skydesportens Dag over hele landet, så da holder vi
åbent hus kl. 10-15 på 15 m banen, hvor alle er velkomne, sidste år kom der 46, så vi
er spændt på hvor mange der kommer i år. Ellers kører alt som det plejer.

e. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

f.  Valg af formand og kasserer/sekretær i lige år, næstformand i ulige år.
Mads Fischer Rasmussen og Ole Madsen er villig til genvalg og blev valgt med
applaus.

g. Valg af to suppleanter.
Kandidater. 1. Søren Bundgård Brøgger valgt

2. Hans Jørgen Hvidtved

h. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Jan Baarup og Lilli Hansen.
Revisorsuppleant; Jeppe Hansen (Fodbold)

i. Eventuelt.
Orientering omkring EBIC fra Hans Jørgen Hvidtved.
Knud er stoppet og Poul Jørgensen er ansat som interim direktør indtil ny direktør
bliver ansat. Rekruttering er i gang.
Cafeen vil være åben man-tor.
Kæmper med udgifterne til el og varme. Ca 80.000 ekstra til el i aug.
Gældfrit EBIC og vandrehjem.
Der skal i fremtiden også findes plads til gymnastik når skolen og gymnastiksalene
lukkes.
Fodbold ønsker viden om hvad der skal ske med områder omkring EBIC de næste
5-10 år.



Med den nye direktør skal der meget mere fokus på personalepleje. Det vil afspejles i
det overskud som EBIC kan give.
Husk d. 18/11 eftermiddag 13-16, bliver der afskedsreception for Knud.

Som dirigent E.I.F Formand
Henrik Gundsø Mads Fischer Rasmussen


