Referat af bestyrelsesmøde
onsdag d. 27.5. 2015, kl. 19.30 i Fodboldafdelingen
Birgitte Gullacksen, formand – BG
Lars Kastberg, næstformand – LK
Niels Chr. Teglgaard, kasserer – NCT
Birgitte Haugaard - BH - afbud
Preben Theilgaard - PT
Ruben Blædel - RB
Lars Madsen - LM
Christian Sodemann - CS
Anders Højer – AH – afbud
Suppleant: Stig Lund – SL - afbud
Suppleant: Lilian Busk – LB - afbud

Dagsorden
1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13/4 2015.

Referat godkendt

2.

Nyt fra formanden

Besøg af HSU.
Lørdag d.30/5 får EIF besøg af HSU, der ønsker en uformel snak om foreningens udfordringer og
ønsker. BG og PT repræsenterer EIF Tennis.
Henvendelse fra Wannasport
Wannasport har tilbudt EIF Tennis, at blive en del af en app, der viser nærmeste tennisklub,
klubtilbud, ledige baner mv. Vi besluttede at takke nej til tilbuddet.
Henvendelse fra Snekkersten Tennisklub.
Det drejer sig om, at flere Espergærde medlemmer har benyttet Snekkerstens baner. Vi har meddelt
Snekkersten, at vi er enige i, at det ikke er acceptabelt, men at vi som klub ikke kan gøre andet end
at meddele vore medlemmer at det ikke er acceptabelt.
Ikke medlemmer, der gange flere benytte vores baner.
Vi har noteret, at flere af vore egne medlemmer inviterer ikke-EIF medlemmer til at benytte vore
baner. Vi vil naturligvis gerne være fleksible MEN – der er STORT pres på vore baner. Så begræns
venligst spil med IKKE EIF medlemmer på klubbens baner.
Ved spil med ikke medlemmer, skal der i øvrigt bookes med gæstespiller, og betales herfor.

JF kontrakt
BG orienterede om forløbet. Ny aftale er indgået frem til maj 2017.
Klubmålsætninger
GF opfordrede bestyrelsen til at arbejde med klubmålsætninger. BG og LK holdt møde med Daniel
Nielsen, klubkonsulent fra DTF om emnet. På bestyrelsesmødet drøftede vi hvem, der er ansvarlige
for udarbejdelsen af målsætninger – og der var enighed om, at de bør udarbejdes af de respektive
udvalg.
For at strukturere arbejdet med
• Udvalg
• Kompetencer i udvalg og
• Målsætninger
Besluttede vi at holde et
ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25.6., kl. 16.00 i Fodboldklubhuset,
hvor vi alene arbejder med de emner.
BG bestiller lokale.

3.

Næstformanden

Bolde til alle motionist, junior- og turneringshold er udleveret – med undtagelse af bolde til 1. og 2.
herrehold samt + 40 herrehold. CS sørger for at de får bolde.
Nyhedsbrev til medlemmerne v LK
Kontakt til fonden vedr. nyt kunstgræstæppe ved slåmuren
Kontakt til Kommunen vedr. banernes tilstand.

4.

Kassereren

NCT gennemgik kort klubbens økonomi. Vi har – som sædvanlig – udfordringer.
Bl.a. fordi der har været færre juniortilmeldinger end budgetteret.
Her mangler ca. 10tkr. Og så er der ca. 10 juniorer, der endnu ikke har betalt for træning – og det
giver et yderligere underskud på 10tkr.
NCT rykker forældrene ENDNU en gang. Bestyrelsen vedtog, at såfremt rykkeren ikke har den
ønskede effekt, kan de pågældende ikke modtage træning.
Og så er der en del motionister, der har frameldt sig træning- selv om tilmelding var bindende.
Samlet ca. 30tkr. Færre indtægter end budgetteret. Så er det godt der har været holdt nogle
juniorturneringer, der har givet pæne overskud. STORT TAK til de få, der hjalp.

Overdragelse af kassererposten. NCT er tidsmæssigt presset – så BG og LK udarbejder
stillingsbeskrivelse.

5.

Seniorafdelingen v/Christian Sodemann

Status på seniorholdenes udendørssæson.
1.holdet damer har vundet 1 og tabt 1 kamp.
1.holdet herrer har haft det svært og mødt de 2 formodet bedste hold – og har tabt to kampe 6-0
2.holdet herrer klarer sig rigtig godt. Vi håber holdet rykker op.
SM på vores anlæg.
LK tager tjansen med at styre slagets gang.

6.

Juniorafdelingen v Birgitte Gullacksen

DTF turneringer, status
Vi har afholdt 2 stævner med et flot overskud – men vi SKAL have flere forældre til at hjælpe.
Status på DH holdets kampe
Vundet 6-0 over Fyn – tabt 2-4 til Hørsholm – men DM slutspillet kan stadig nås.
Referee kurser
BG har aftalt med Daniel Nielsen, at han holder referee kurser efter sommerferien. 2
hverdagsaftener.

7.

Sponsorsiden v/Anders Højer og Stig Lund

Da både Stig og Anders havde sendt afbud gemmes punktet til næste møde.
LK kunne fortælle, at han har indgået en sponsoraftale med SPORTHOUSE og
NCT fortalte at Købstæderne også betaler.

8.

Klubhus, baner, hal v/Preben Theilgaard

Handyman
Henrik er ny handymand. Det koster klubben 5-6tkr. at have en handymand, men vi har besluttet, at
det er en god investering, når PT sørger for, at han udfører det nødvendige arbejde.
Skærm og bookingsystem
Bookingskærmen ofte sort. PT tager fat i Nis Hartvith og Jørn Dam.
Kaffemaskiner
PT køber to nye kaffemaskiner.

Nøgler
PT sørger for at få kopieret de almindelige nøgler til boldrummet. Nøglerne gives til trænerne med
instruks om, at døren SKAL være låst. Der er FOR store værdier i boldrummet til, at døren skal stå
åben. Hvis denne ordning IKKE fungerer, må vi flytte de ubrugte bolde over i et nyt rum.

9.

Pressen og de sociale medier v/Ruben Blædel

RB havde haft et godt møde med Lisbeth Læssøe og CS. RB skriver til forældre og børn om at
”like” vores facebookside (FB). Sponsorerne skal gøres mere synlige på FB-siden og der laves et
felt på hjemmesiden, der viser seneste FB indlæg.
RB laver en FB konkurrence om ”bedste billede”
RB og Lisbeth kårer vinderen, og vælger en passende præmie.
RB kontakter Nis vedr. FB

10.

Eventuelt

KLUBMESTERSKAB og klubfest. LK taler med sidste års arrangører.

11.

Næste møde

TIRSDAG d. 11. august – kl. 19.30, BG bestiller lokale

-

