Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.30 i Fodboldafdelingen
Bestyrelse:
Birgitte Gullacksen, formand – BG
Lars Kastberg, næstformand – LK
Niels Chr. Teglgaard, kasserer – NCT
Birgitte Haugaard, BH
Preben Theilgaard, PT
Ruben Blædel - RB
Lars Madsen - LM
Christian Sodemann - CS
Anders Højer – AH
Suppleanter:
Lilian Busk – LB
Stig Lund - SL
Afbud fra RB og LB
Inden bestyrelsesmødet præsenterede Nis sine tanker om fremtidig struktur på
hjemmesiden.
Vi drøftede fremtidig struktur på EIF-Facebook – bl.a. m.h.t. evt. ”frigivelse” og besluttede,
at afvente stillingtagen til næste møde, hvor RB forhåbentlig deltager.
Vi besluttede, at udvalgsformænd kan bede Nis lægge materiale på hjemmesiden.
Organisationsplanen lægges også på hjemmesiden.
Når div. udvalg træder sammen næste gang, skal der udarbejdes en side, der viser
udvalgets
• sammensætning
• kompetencer
• opgaver
Derudover skal der redegøres for at for de fleste udvalgs vedkommende er deres
økonomiske råderum stærkt begrænset. Klubbens økonomi er stramt budgetstyret og
afvigelser på udgiftssiden skal godkendes af FU (Forretningsudvalget).
Nis påtog sig også at sørge for at skærmen i klubhuset kommer til at fungere. Det var et
stort irritationsmoment sidste sæson at man ikke kunne se/bestille banereservationer på
skærmen i klubhuset.
Herefter gik vi over til det egentlige bestyrelsesmøde.
Referatet fra seneste møde godkendtes.
BG berettede fra seneste FU møde
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junior ude træning kan grundet skolereformen først starte kl. 15.00. Det betyder at
øvrig træning også ”skubbes” en time.
GF pålagde bestyrelsen at overveje at finde flere banetimer til ”almindeligt spil”. For
at skaffe dem, besluttede vi at træning for motionister primært placeres i hallen. Det
har den yderligere fordel at vi kan tilbyde Joachim Föller JF – flere træningstimer
og at træning kan gennemføres sent og aldrig aflyses grundet dårligt vejr.
Hvis nogle træningshold ønsker at benytte kunstgræsbanerne, er det OK.
For yderligere at sikre flere baner besluttede vi at Per Kildahls (PK)
begyndertræning skal finde sted på kunstgræsbanerne – alternativt i Hallen. Hvis
PK og begyndertræningsholdene ønsker at benytte grusbanerne, skal træning finde
sted på fredag aftener eller søndag formiddag på 2 baner. BG orienterer PK om
ovennævnte.
Problemer med booking af enkelttimer i Hallen. SL har drøftet sagen med vores IT –
leverandør – Klubmodulet. En IT løsning af problemet er ret dyr. Vi har i første
omgang valgt at få udarbejdet en ny vejledning fra Klubmodulet. Om 1,5 måned er
indesæsonen slut og så må vi vurdere fremtiden.
Udvalgene – ikke helt på plads, BG vender tilbage på næste møde.
Træningspriser.
o 1. holdstræning skal så vidt muligt være omkostningsneutral
o Motionisttræning skal mindst være omkostningsneutral
o Juniortræning må give et underskud på ca. 20tkr.
henvendelse fra fam. Nissen/Horsten
BG gennemgik ny sponsoraftale med HEAD
o HEAD vil gerne præsentere nye ketsjere og nyt tøj for klubbens medlemmer
på en HEAD DAG i l.a. sommeren. BG aftaler en dag med Jørn Harder.
BG gennemgik kort forhandlinger med JF m.h.t. ny 2-årig kontraktforlængelse.
o Bestyrelsen accepterede en beskeden lønstigning. Stigningen finansieres
ved beskedne stigninger i træningshonoraret for samtlige træningstilbud. –
dvs. både seniorer, juniorer og motionister. NCT redigerer budget efter
ovennævnte retningslinjer.
Der SKAL være fokus på at vi IKKE opretter ”urentable” hold. Det er FOR dyrt hvis
der kun er 3 spillere på et hold, der får træning af JF.
Det er aftalt med JF at han deltager i 2 sponsorarrangementer u/løn.
Vi besluttede ikke at benytte os af Kommunens tilbud om ”Fitdeal”.
BG drøftet brug af klubkonsulent med DTF. Det var en så omfattende løsning, at vi
takker nej. (LK taler isf. med Daniel Nielsen)

Nyt fra LK
• LK orienterede om forløbet vedr. vores ansøgning om 3. indendørs bane
• EIF har fået 3-dobbelt dansk mester. Annette Nederby vandt alle 3 rækker ved
veteran DM
• Vi besluttede at arbejde videre med plan vedr. afholdelse af Veteran DM i EIF regi i
2017.
o Arrangementet skal aftales med Frank i Fodboldafdelingen og andre.
• til udesæsonen er tilmeldt følgende veteranhold
o + 40 – rent herrehold
o +40 mix hold

o + 50 mix
o + 60 mix

Nyt fra NCT
• ny hofte 15.4. – så der vil komme en periode, hvor NCT ikke er fuldt arbejdsdygtig.
• Status på drift og likviditet blev gennemgået i forhold til udsendte bilag
• Nye betalingsbetingelser til Fonden blev kort gennemgået
• Kontingentopkrævningsprocessen forventes at forløbe OK
• NCT ønsker at tilmelding til 1. holds træning SKAL være bindende.
o CS ikke uenig, men så skal pris fra klubbens side være FAST og oplyst
INDEN 1. holdsspillerne melder sig med bindende tilsagn.
o BG har ny tilmeldingsliste fra JF som hun sørger for at NCT modtager
• LK sørger for at + 40 holdet giver bindende tilsagn om træning INDEN 1.4. og
seneste betaling SKAL ske 10.4. –
o Der deltager IKKE juniorer i + 40 træning
o NCT sørger for at sende LK priser på træning
o Der skal minimum være 8 deltagere på holdet
Nyt fra seniorafd. v/CS
• 1. holdet skal spille om nedrykning d. 21.3.
• I den kommende udesæson har vi 1. + 2. herrehold og 1. damehold
• Forespørgsel om tilskud til spillere fra København afgøres af FU
Nyt fra motionistafd. v/BH
• møde med holdlederne for de 4 tilmeldte hold – der er 10 spillere på hvert hold
• Vi godkendte anmodning om 4 baner til fællestræning d. 9.5. – kl. 9-14
• Vi har tidligere godkendt 4 baner d. 10.5. – venskabsmatch mod Snekkersten
• Vi har tidligere godkendt x antal baner d. 2.8. kl. 9-13 – Nordturnering
• Torsdags Open får bane 1, 2 og 3 fra kl. 18-21 og bane 4 og 5 fra kl. 18-20.
Nyt fra juniorafd. v/BG
• Ny (låne)spiller til DH holdet kommer fra Rødovre
• Vi drøftede sammensætning af juniorudvalget (JU)
• JF har bedt JU om mulige goder for elitejuniorer
o f.eks. mulighed for at leje en indendørsbane, der alligevel ikke benyttes for
50,- - skal drøftes med Fonden
• Turnering i Bededag og Kr. Himmelfartsdag: HJEMMESIDEANMODNING: VI HAR
BRUG FOR HJÆLP
• Officials/referees – kurser: vi prøver selv at arrangere og skaffe fornødent antal
deltagere
• Lisbeth Læssøe planlægger juniortur til Slagelse. Pris: 1.000,- pr. delt. egenbetaling
• Mette Norre Sørensen prøver at finde en god tennisturnering, som juniorerne kan
overvære
• Marie Abraham arrangerer en tur til Bakken

•

Skoletennis tirsdag, onsdag og torsdag formiddag. Meget begejstrede lærere.
Avisartikel snarest.

Nyt fra sponsorudvalget v/AH + SL
• AH præsenterede og udleverede oplæg til sponsorpakke
• Hvert best. Medl. finde 5-10 virksomheder
• Flyer skal udarbejdes
• SPAR NORD
o Company Day – 5. juni – kl. 16-18 – reservere 6 baner
o Sommerturnering d. 9. august – reservere alle baner kl. 14.00 – 18.00
o Infomøde for trænerne – AH arrangerer dato
o AH søger fonden
o Spar Nord deltage 2 gange på Torsdags Open.
o AH omtalte også sin deltagelse på Sponsor-Dag – arrangeret af Spar Nord.
 Der var rigtig mange deltagere og konklusionen var at ”gammeldags
sponsorater er på vej ud. Nu er det partnerskaber, hvor BEGGE parter
LEVERER.
• SL gennemgik Lokaltelefons-aktiviteten. Positivt med løbende indtægt
• Også mulighed for kuponhæfte salg. Vil også give penge.
• SL kommer også tilbage vedr. NETVÆRK mellem forretninger i Espergærde
Centret og EIF medlemmer (vil give rabat til køb i Centret og tilbagebetaling til EIF.)
• OK benzin er også en sponsormulighed vi bør se på – men det bliver senere
• Vigtigt at juniorer og forældre STØTTER vore arrangementer OG de sponsortilbud
vi kommer med.
• Sidstnævnte kan ske ved at tilbud introduceres på Standerhejsningsdagen
Nyt om baner og anlæg, v/PT.
• PT oplyste at vi har ansat ny ”handymand”. Han skal arbejde i 32 timer ugentligt.
Tidligere har ordningen været gratis for klubben, men nu kommer den til at koste os
ca. 7tkr.
• Iflg. HEAD sponsorpakken får vi 4 HEAD læhegn. Vi skal overveje om vi skal
investere i nogle yderligere for at få et ensartet ”look” på anlægget.
• Minitennisbanerne er færdige. Vi skal koordinere brug med fodbold, der skal bruge
dem til fodtennis. ((Tennisnet har IKKE godt af at fodbolde sparkes hårdt ind i dem)
• Charles – banemand – vil gerne fortsætte endnu en sæson til samme pris.
• Vi har overvejet at sælge kunstgræsbanerne til kommunen – men vi besluttede at
beholde dem og PT sørger for at handymanden vedligeholder dem
lk

