
Referat fra generalforsamling i hovedbestyrelsen onsdag d. 4. Marts 2020 
 
 
1. Valg af dirigent – Gert Staugaard valgt 
 
2. Valg af protokolfører – Mona Saldern Jacobsen valgt 
 
3. Formandens beretning  v. Lars Damkjær - se nedenfor. 
 
4. Beretningens godkendelse: Beretning godkendt 
 
5. Forelæggelse af regnskab og budget: Regnskabet fremlagt 
 
6. Valg til bestyrelse. 
Formand: Lars Damkjær (Formanden valgt for en étårig periode) 
Næstformand: Gitte Bleis (næstformand valgt for en étårig periode) 
Hovedkasserer Gitte Bleis (er på valg til næste år 2021) 
2 suppleanter: Mona Saldern Jacobsen og Jesper Justbjerg Nielsen  
  
Valg af 2 revisorer, som reviderer hele foreningens regnskab. 
Revisorer: Johnny Thomsen og Søren Ravn 
  
Valg af revisorsuppleant. 
Revisorsuppleant: Jette Ebbesen 
  
  
7. Uddeling: ingen uddeling 
 
8. Eventuelt:  
- EIF 40 års jubilæum d. 5 september (Håndbold afd. står for primært for det) 
- Booking af multisalen. Henning opfordrer afdelingerne til at melde ind for den kommende 
indendørssæson. 
- Førstehjælpskursus: Lars undersøger nærmere. 
 
Næste møde i EIF: d. 26. marts kl 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formandens beretning: 
 
2019 blev året, hvor vi endelig kunne tage de nye faciliteter i brug. Den nye multisal, fitnesslokalet og den 
nye indgang har givet vores idrætsanlæg et løft, som alle vores medlemmer kan glæde sig over. 
Årets gang i hovedbestyrelsen har som så ofte før handlet om haltimefordelinger. De traditionelle idrætter, 
håndbold, fodbold, badminton og gymnastik har, som forudset, ikke kunnet flytte særligt mange aktiviteter 
ind i multisalen. Multisalen er derimod i højere grad blevet et rum for nye aktiviteter, Yoga, dans, mm. 
Her har andre aktører end EIF været hurtige og booket sig ind flere gange om ugen. 
 
Faktisk må vi konstatere, at som sagerne står lige nu, så er haltid ikke det største problem for foreningen. 
Det er snarere at finde deltagere og trænere til den haltid der er. 
 
Dette problem har vi i hovedbestyrelsen talt om flere gange i løbet at året. Vi har i den sammenhæng 
forsøgt at starte et samarbejde op med Stubbæk skole, hvor vi har fået lov til ved sæsonstart og ved særlige 
lejligheder at anvende deres kommunikationskanaler ud til børn og forældre. 
Vi har også haft en DGI-konsulent ude og tale om vores kommunikation. Det er et område, hvor der er 
plads til forbedring. Vi har planer om i foråret at lave endnu et møde med DGI-konsulenten. 
 
Den 30. januar i år afholdt EIA et visionsmøde, der havde som overskrift: Hvad kan vi gøre for at få flere 
aktiviteter i hallen. Mødet var godt besøgt, og der var mange spændende forslag fremme. Jeg har vedlagt 
listen, som Gert har lavet. Som det kan ses, så står der EIF ud for langt de fleste forslag. Det tolker jeg 
sådan, at der er stor opbakning til at deltage i aktiviteter i vores hal, hvis vi bare rammer det, som folk 
ønsker. Det næste store spørgsmål er så selvfølgelig: Hvem skal stå for alle disse nye aktiviteter? Hvem skal 
være trænere, der møde op hver uge? Og får det til at fungere i det daglige?  
Det er stadig spørgsmål, som de enkelte afdelinger tumler med.  
 
Samarbejdet med EIA har også været et tilbagevendende punkt på vores bestyrelsesmøder. Det har ikke 
altid været lige let at være budbringeren imellem EIA og EIF, hvor verden hos trænerne ikke altid synes at 
ligne verden i EIAs bestyrelse eller hos halinspektøren.  
Der er både i EIA og EIF efterlyst flere møder, hvor de enkelte afdelinger sidder mere direkte overfor EIA og 
kan drøfte problemer og visioner. Et sådant møde skal planlægges snarest. 
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for det forgangne år og en tak til alle de frivillige i 
foreningen, der bidrager med meget eller lidt. Tak til vores utrættelige kasserer, Gitte, som yder uvurderlig 
hjælp til alle afdelinger. Uden jer, var der ingen forening. Tak. 
 


