Generalforsamling i Ensted Idrætsforening torsdag den 28. februar 2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Else Gehrke valgt
2. Valg af protokolfører.
Lars Damkjær valgt
3. Beretning om foreningens virke ved hovedformanden.
Se beretningen nedenfor.

Kommentarer fra forsamlingen:
Forslag om at markedsføring af de ledige timer timer i hallen. Dette er et EIA-anliggende.

Michael, webmaster, ønsker at få mere information til hjemmesiden.
Mere hjælp til forarbejdet, f.eks. layout, fra afdelingernes bestyrelser.

Påmindelse til afdelingerne: Når der skiftes bestyrelsesmedlemmer, skal navnene opdateres.

4. Godkendelse af beretningen.
Godkendt.
5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
Godkendt. Der laves ikke et budget for hovedforeningen.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af: Hovedformand, hovedsekretær (næstformand) og hovedkasserer.
På valg er:
Formand:

Lars Damkjær – genvalgt for 1 år

Hovedsekretær/Næstformand:

Gitte Bleis – genvalgt for 1 år

Hovedkasserer:

Gitte Bleis genvalgt for 2 år.

8. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.
På valg er:

2 suppleanter:

Malene Heldt og Henrik Hansen valgt.

9. Valg af 2 revisorer, som reviderer hele foreningens regnskab.
På valg er:
2 revisorer:

Johnny Thomsen og Søren Ravn - genvalgt

Genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Revisorsuppleant:

Jette Ebbesen - genvalgt

11. Uddeling af pokal, blomster osv.
Ingen uddelinger.

12. Eventuelt

Steen spurgte, hvad holdningen er til indlejning af linedance i multisalen tirsdage 18.30-21.30.
Sagen er et anliggende for EIA, men EIFs afdelinger melder hurtigt ud, hvis de har idéer til aktiviteter i
multisalen.

Henning spørger:
Er rengøringen i hallen tilfredsstillende i forhold til harpiks?
Generel tilfredshed mht. fjernelse af harpiks.
Henning beklager støvet under byggeriet. Det er heldigvis et overstået kapitel.

Generalforsamling i EIA den 10.4. kl. 19.
Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 9.4. kl. 19.

Generalforsamlingen afsluttet.

Formandens beretning:
Beretning til generalforsamlingen 2019
2019 var året, hvor vi endelig langt om længe kunne tage første spadestik til vores haludvidelse. Efter
mange drøftelser, problemer og tilbageslag lykkedes det endelig at komme i gang med byggeriet, og i løbet
af utrolig kort tid stod det hele færdigt: Fysioterapiklinik, multisal, fitnessrum og nye klublokaler. Klar til at
blive taget i brug af Ensted sogns mange idrætsudøvere i alle aldre.
En stor tak skal lyde til de bærende kræfter i tilblivelsen af projektet. Her tænker jeg først og fremmest på
ildsjælene i EIAs bestyrelse. Det er et flot resultat, vi har fået af mange års slid. Et resultat, vi alle kommer til
at få glæde af i mange år.
Vi har i Ensted Idrætsforening også bidraget med et betydeligt pengebeløb til byggeriet, og vores opgave
bliver nu at fylde de nye ramme ud efter bedste evne. For hvad er faciliteter værd uden brugerne? Jeg
håber meget, at vi får sat gang i en masse aktiviteter i den nye sal. Ligeledes håber jeg, at fitness-lokalet
bliver flittigt benyttet. Både fordi, det er godt for helbredet, men også fordi det vil være med til at generere
en god økonomi i Ensted Idrætsanlæg. Noget, som alle idrætsgrene vil have glæde af.
I året der er gået, har vi kun holdt ganske få møder i hovedbestyrelsen. De store spørgsmål har i den
sammenhæng været haltimefordeling samt nogle fundamentale spørgsmål om vedligehold af faciliteter ved
Ensted Idrætsanlæg.
Haltimefordelingen først:
Hovedproblemet igen i år har været, at der er et stort ønske om haltid på hverdage imellem 17 og 20.
Særligt fodboldafdelingen ønsker sig mere haltid. Jeg foreslår, at den nye hovedbestyrelse tager sagen op
allerede her i foråret. Med den nye multisal skulle der gerne åbne sig nogle nye muligheder i
haltidsfordelingen.

Vedligehold af faciliteter:
Forholdet imellem hvad der hører under EIA og hvad der ejes af EIF er desværre på visse punkter ikke
ganske afklaret. Det gælder først og fremmest hegnet rundt om tennisbanerne. Tennisafdelingen har gjort
opmærksom på dette problem, og det bliver en bunden opgave for EIA og EIF i løbet af kort tid at få en
afklaring på dette problem. Måske er der andre faciliteter, der ligeledes skal beskrives, så ingen er i tvivl om
ansvarsfordelingen. Tennisafdelingen har, forståeligt nok, en forventning om hjælp til vedligehold af
tennisanlægget, når du afdelingen selv har bidraget til det nye byggeri.
Andre lignende problemstillinger har vi f.eks. med kunstgræsbanen, hvis vedligehold ligger hos
fodboldafdelingen. Så længe vi kan huske disse aftaler, går det nok, men der bør skrives og vedtages en klar
beskrivelse af alle de større dele af Ensted Idrætsanlæg, så vi ved hvor ansvaret ligger.

Dette er ikke et let spørgsmål, men noget, der skal arbejdes videre med i EIA og i hovedbestyrelsen.

I årets løb er vi også i hovedbestyrelsen blevet enige om at alle afdelinger bidrager til en pulje, som kan
bruges til fri-kontingenter for børn fra mindre bemidlede hjem. Det vil vise sig i den kommende sæson,
hvordan denne pulje bliver anvendt. Også det, skal vi følge op på i hovedbestyrelsen i det kommende år.
Vi har også fået kontakt til en konsulent fra DGI, som skal komme og lave et kursus i kommunikation på de
sociale medier for afdelingerne, for fitness-gruppen og andre interesserede. Jeg håber, at vi kan få fundet
nogle datoer for dette arrangement her i aften eller om kort tid, når den nye hovedbestyrelse træder
sammen.
Til slut vil jeg takke ikke bare hovedbestyrelsesmedlemmerne, men også alle de andre
bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne, trænere, holdledere osv. for deres engagement i vores forening. Det
er til stor gavn og glæde for mange i sognet, at I gør denne kæmpe indsats, som jo slet ikke bliver honoreret
nok økonomisk i forhold til dens værdi. Jeg håber dog, at I finder andre belønninger i dette arbejde i form af
kammeratskab, hyggeligt samvær, glade børn og voksne, der mødes om fælles aktivitet.
Ingen nævnt, ingen glemt, kunne man sige. Alligevel vil jeg dog nævne én enkelt person i min beretning.
Det er Gitte. For Gitte er hjertet i denne forening. Efter at hun sidste år overtog hele kassererposten,
samtidig med at hun er næstformand, så er der ingen, der har EIF mere inde under huden end Gitte. Så hun
skal have en særlig tak i denne tale.
Men tak til jer alle for det forgangne år!
Lars Damkjær

EIFs hovedbestyrelse, 2019:
Formand:
Lars Damkjær – tlf. 20761989 - mail: l_damkjaer@hotmail.com
Næstformand og kasserer:
Gitte Bleis – tlf. 31316689 - bleis@post.tele.dk
Badminton:
Tommy Henriksen, tlf. 23214191 - mail: tom6200@post11.tele.dk
Fodbold:
Manuel Petersen – tlf: 41104397 mjp.haderslev@gmail.com
Gymnastik:
Mona Jacobsen, tlf: 20919281 - mail: msj@kenish.dk
Håndbold:
Mette Schmidt, msjt@webspeed.dk
Senioridræt:
Else Gehrke Hansen, tlf. 61603249 - elsegehrke@bbsyd.dk
Teater:
Hanne Røgilds - tlf. 74613434, roegilds@mail.dk
Tennis:
Steen Johannsen - mobil: 21246602 - mail: rsjh@almbrand.dk

Suppleanter til hovedbestyrelsen:
Malene Heldt, mobil: 28571635 - mail: maleneheldt@gmail.com
Henrik Hansen. Tlf: 30556373 – mail: hdssj-s35-01@mil.dk

