
Referat fra Generalforsamling 21.februar 2018 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 
Else Gehrke valgt 
 
2. Valg af protokolfører. 
Lars Damkjær valgt 
 
3. Beretning om foreningens virke ved hovedformanden. 
Se bilag nederst. 
 
Kommentarer til beretningen: 
 
Efter halbal kommer der gang i oprettelsen af fysioterapilokalet 
 
En overgangsperiode skal vi anvende det lille mødelokale. Det vil nok kræve en oprydning. 
 
Er pokaler og andet tingeltangel bevaringsværdigt? Skal de deles ud til de enkelte afdelinger. 
Lokalhistorisk arkiv skal måske involveres. Dette tager vi op i hovedbestyrelsen på næste møde. 
 
 
4. Godkendelse af beretningen. 
Beretningen godkendt 
 
5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget. 
Godkendt 
 
6. Behandling af indkomne forslag. 

 
1: Forslag fra fodboldafdelingen:  

 
Kommende indendørs tider 2018/2019, for børne/ungdomsidræt, uanset idrætsgren. 
 
Fodboldafdelingen har et udpræget behov for at Vi ser på fordelingen/prioriteringen af børneidræt i alderen 5 – 12 år, 
uanset idrætsgren, herunder fordelingen af hal tiders fastsættelse før sommerferien, da fodbold skal tilmelde 
turneringer i starten af AUG 2018, for den kommende vintersæson. 
  
Vi har desværre oplevet et stort frafald af børn i alderen 5 – 7 års alderen, her hen over efteråret/vinterperioden, 
grundet manglende indendørs tid til denne aldersgruppe, hvilket Vi i fodbold ikke synes de kan være tjent med. 
 
Henrik fremlagde forslaget. Behov for at prioritere børn og unge. Opfordringen er, at hver afdeling 
vurderer hvormange timer imellem 16 og 19, der skal bruges til at dække behovet for 
ungdomsholdene.  
 
Gert: Foreslår at dele hallen op 
 



Henrik: 5-7 årsfodbold kan godt foregå på en halv bane. 
 
Mona: Problem med musik 
 
Henning: En mulig løsning er et gardin. 
 
Hovedbestyrelsen vil forsøgsvis lægge en ny plan efter denne model. 
 
 
7. Valg af: Hovedformand, hovedsekretær (næstformand) og hovedkasserer. 
På valg er: 
Formand:    Lars Damkjær - genvalgt  
Hovedsekretær/Næstformand: Gitte Bleis – genvalgt  
Hovedkasserer: Gitte Bleis overtager hele kassererposten. Hun er på valg 

næste år  
 
8. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.  
 
2 suppleanter:  Malene Heldt og Torben Paulsen genvalgt 
 
9. Valg af 2 revisorer, som reviderer hele foreningens regnskab. 
 
2 revisorer:   Johnny Thomsen og Søren Ravn genvalgt 
 
10. Valg af revisorsuppleant. 
 
Revisorsuppleant:  Lene Ebbesen valgt 
 
11. Uddeling af pokal, blomster osv. 
 
Lene fik tak for indsatsen som kasserer. Hun lover at hun fremover vil hjælpe med Conventus. 
 
12. Eventuelt 
 
Gert: Efterlyste sponsorer til halbyggeriet 
 
Henning: Chip til nye medlemmer af bestyrelsen – Udgående medlemmer af bestyrelserne skal 
aflevere deres. 
 
Lars: Revy den 2.3. i forsamlingshuet 
 
Halfest 20.4. den 20. april. 
 
 
 
 
 
 



Beretning for hovedbestyrelsen, 2017‐2018. 
 
Vi har i det forløbne år holdt fire møder. Det ene i forbindelse med sidste års generalforsamling, 
dernæst ét i september samt to i november. 
I foråret var fokus på halfesten, som de enkelte afdelinger var blevet bedt om at stille hjælpere til. 
Det viste sig at være vanskeligere end først antaget, så nogle af afdelingerne måtte betale sig ud af 
deres forpligtelser. Vi må erkende, at EIF som samlet organisation ikke kan magte at samle 
frivillige til sådan et projekt. Festen ligger nu i håndboldafdelingens regi, og det er mit indtryk, at 
det er bedst for alle parter. 
Vores sager i efteråret har været: 
Hallens udlejning til andre end foreningerne. Her har vi været i en dialog med EIA og Henning, som 
fremover lover at tage hensyn til foreningernes årligt tilbagevendende arrangementer, inden 
hallen bliver lejet ud til anden side. Vi er dog også samtidigt klar over, at en god økonomi for 
hallen også er til EIFs fordel. 
Der var i efteråret et ønske om at ”komme i bund” med rengøringen i hallen. Særligt harpiks på 
gulvet var efterhånden blevet et stort problem. Det fik en gruppe EIF‐medlemmer anført af 
tennisafdelingen til at foreslå en rengøringsdag. Denne blev afholdt lørdag den 6. januar. 
Resultatet kan vi alle nyde, når vi ser, hvor flot hallen blev. En stor tak til alle medvirkende denne 
dag! Jeg skal hilse fra EIA’s bestyrelse, der også siger tak til deltagerne. EIA har fokus på 
rengøringen i hallen og er klar over, at der fra EIF er en forventning om, at rengøringsniveauet 
holdes fremover. 
 
Halbyggeriet. 
Det er med stor glæde, at jeg nu kan sige, at byggeriet af vores haludvidelse endelig går i gang. Når 
vi næste år holder generalforsamling, skulle det meget gerne være i de nye lokaler på den anden 
side af hallen, hvor der udover klublokaler også skal være motionscenter og multisal. Her hvor vi 
sidder nu, skal der indrettes fysioterapiklinik. Det er et stort arbejde, som EIA har lagt i projektet. 
EIF har bidraget med et betydeligt pengebeløb, som for kort tid siden er blevet overført til 
byggeriet. Vores forhåbning er, at de nye lokaler vil skabe en række nye aktiviteter, som vi i dag 
ikke har kapacitet til. 
Kapacitet: 
Det har igen i år været et problem at skaffe haltid nok til de enkelte afdelinger. Særligt 
fodboldafdelingen ønsker mere haltid. Der er rift om tiderne i tidsrummet mellem kl 16 og 20 på 
hverdage. Dette vil haludvidelsen ikke ændre på. Hvis vi kan indrette os på en anden måde, end vi 
hidtil har gjort, og dette vil betyde, at flere mennesker kan komme til at dyrke idræt, så hilser jeg 
det principielt et sådant forslag velkommen. Vi skal senere i aften drøfte et forslag, der vedrører, 
dette, og vi kommer nok også til at tage det op i hovedbestyrelsen inden næste opstart af 
indendørssæson. 
Den nye bestyrelse skal også for en god ordens skyld revidere forretningsordenen. Den version, 
der ligger på foreningens hjemmeside er 10 år gammel og passer ikke længere til de arbejdsgange, 
der er i foreningen i dag. Dette vil jeg anbefale, at den ny hovedbestyrelse tager op. 
Til sidst skal jeg takke bestyrelsesmedlemmerne for det gode arbejde. Ikke bare i 
hovedbestyrelsen, men mestendels for det arbejde, I lægger i de enkelte afdelinger, der betyder, 
at vi har en velfungerende idrætsforening i sognet. Det er der rigtig mange mennesker, der nyder 
godt af. 



 
 
 
 


