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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 5. december 2018 afholdt i Klubhuset. 

 

Deltagere: Erik (løb), Kaj (Klub Ejby), René (E-sport), Inger Lise (Medborger-

huset), Jørn (Motion), Torben (Tennis), Christina (Håndbold), Rasmus (Bord-

tennis, Niels (Badminton), Ingolf (Skytter), Morten Urban (Fodbold), Steen 

(Hovedkasserer), Torsten (Formand) 

Fraværende: Gymnastik og Petanque 

 

1. Orientering: Torsten orienterede om ny gulvbelægning i klubhuset. ETK 

har bevilliget ny belægning på gulvet i klubhuset og vi har søgt og fået 

bevilget penge fra udviklingspuljen til nye borde og stole. Disse er ind-

købt og sat op. Vi har brugt pengene som er tildelt fra Køge kommune til 

indvendig vedligehold og udviklingspuljen til indkøbet. (Der ydes kun til-

skud til medlemmer under 25 år). Kultur- og idrætsforvaltningen har 

godkendt det fremsendte regnskab over indkøbet. 

Rengøringen af klubhuset er også endelig på plads efter møde ETK som 

omtalt på sidste møde. 

ETK er tilskrevet om adgangsvejen til klubhuset som er i dårlig stand 

(huller i asfalt) og lyset er ikke tilstrækkeligt. Man kan ikke færdes sik-

kert på vejen efter mørkets frembrud. Vi afventer svar på henvendelsen. 

 

2. Økonomi: Steen oplyste, at alle tilskud er fordelt.  

De afdelinger der bruger Klubmodul, kan lave deres regnskaber færdige i 

Klubmodul. 

Regnskaberne for alle afdelinger i Ejby If revideres af Ejby Ifs revisor. 

Afdelingerne skal derfor hurtigst muligt aflevere alle bilag og kontoudtog 

til Steen som sørger for, at det fremsendes til revisoren. Regnskabet skal 

inden revision være forsynet med hele afdelingsbestyrelsens underskrift, 

som bl.a. viser, at Folkeoplysningslovens bestemmelser er overholdt. 

Evt. nærmere hos Steen, som i øvrigt snarest udsender vejledning til 

kassererne.  
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Fordeling af midler fra tidligere halfester: 

Ejby If besluttede på hovedbestyrelsesmødet d. 7. juni at imødekomme 

det fremsendte ønske fra en gruppe personer om at de ville afholde Hal-

festen (Ejbyfesten) i nyt foreningsregi. Ejby If har derfor ikke afholdt hal-

fest i 2018. 

De midler som gennem 9 år er opsparet i Hovedforeningen ønsker Ras-

mus Agger at få fordelt. 

Der blev nedsat en gruppe der skal se på eventuel fordeling af midlerne. 

Gruppen består af: Erik Børsting og Rasmus Agger. 

De vender tilbage med forslag om eventuel fordeling af midlerne. 

Steen gjorde opmærksom på, at Hovedafdelingen ikke har midler ståen-

de på konti ud over dem fra Halfesterne. Likviditeten i Hovedafdelingen 

er ofte trængt specielt omkring årsskiftet. 

 

3. Generalforsamlinger 2019: 

Badminton  14. marts kl. 1900 i Klublokalet i Ejbyhallen 

Bordtennis  11. marts kl. 1730 i Klublokalet i Ejbyhallen 

E-sport  20. februar kl. 1900 i Medborgerhuset 

Fodbold  11. marts kl. 1900 i Klubhuset 

Gymnastik  06. februar kl. 1900 i Klubhuset 

Håndbold:   07. marts kl. 1900 i Klubhuset 

Klub Ejby  12. marts kl. 0930 i Klubhuset 

Løb   13. marts kl. 1900 i Klubhuset 

Medborgerhuset 18. marts kl. 1900 i Medborgerhuset 

Motionscenter  12. marts kl. 1900 i Klubhuset 

Petanque  14. marts kl. 1600 – 2200 i Klubhuset 

Skytter  14. marts kl. 1900 i Skytteafdelingen 

Tennis  06. marts kl. 1900 i Tennis’ klubhus 

Hovedafdelingen 30. april kl. 1900 i Klubhuset 

 

4. Vedtægter, status på arbejdet i 2018: Torsten orienterede om det arbej-

de der er udført i relation til Køge kommunes Kultur- og idrætsforvalt-

ning. Der er ydet assistance fra DGI og arbejdet fortsætter i 2019. Ejby 

If vil fortsat modtage tilskud som tidligere. Kultur- og idrætsforvaltnin-

gen ønsker at arbejdet i Ejby If er tilendebragt sommeren 2019. Der vil 

blive givet status på kommende Hovedbestyrelsesmøder. 
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Arbejdsgruppen består af: Mogens Gammel, René Birch, Steen Mikkelsen 

og Torsten Lykke Hansen. 

 

5. Kommunikation: Det blev besluttet, at Steen Mikkelsen er kontaktperson 

ang. vores hjemmeside.  

 

6. Nye aktiviteter. På baggrund af henvendelse fra DGI om opstart af Floor-

ball blev nye aktiviteter drøftet. Hvis der komme henvendelse fra med-

lemmer eller nye medlemmer vil Ejby If gerne starte nye aktiviteter op. 

Vi er behjælpelige med bestyrelsesarbejdet så en eventuelt ny afdeling 

hurtigt og nemt kan komme i gang.  

Det blev besluttet, at der pt. ikke er behov for Floorball også henset til 

begrænsede træningstider i Ejbyhallen. 

 

7. Mail fra Per Stenberg ang. Halfesten:  

Rasmus Agger har på vegne af Bordtennisafdelingen fremsendt brev til 

Hovedforeningen, hvoraf det fremgår, at Halfesten 2018 er blevet afholdt 

af Bordtennisafdelingen.   

Bordtennisafdelingen i jf. brevet påtaget sig det fulde økonomiske ansvar 

for afholdelse af festen. Af brevet fremgår det endvidere, at resultatet af 

Halfesten 2018 vil indgå i Bordtennisafdelingens regnskab. 

 

Ejby Ifs vedtægter § 31: ”Hovedbestyrelsen skal orienteres om ikke-

sportslige aktiviteter senest 3 måneder før afholdelsen.” 

 

Bordtennisafdelingen har først d. 3. december, en måned efter afholdelse 

af Halfesten 2018, orienteret Hovedforeningen. 

Hovedbestyrelsesmødet meddelte Rasmus Agger, at vedtægterne skal 

overholdes. 
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Hovedbestyrelsesmødet meddelte ligeledes, at regnskab og alle bilag 

skal fremsendes til Steen, så det kan revideres af Ejby Ifs revisor. 

Rasmus Agger kunne ikke oplyse hvor stort overskud, der var resultatet 

af Halfesten 2018. 

Rasmus Agger oplyste, at hele overskuddet vil blive uddelt til en ny for-

ening, der har til formål at afholde Halfest i Ejby.  

 

Opfølgende: 

Af brevet dateret d. 3. december 2018 fremgår det, at Bordtennisafde-

lingen ønsker, at benytte Ejby Ifs Hovedafdelings arrangement i Skovbo-

hallerne (Ejbyhallen) til reduceret betaling. 

Skovbohallerne er blevet hørt i sagen og oplyser, at betingelserne for at 

opnå reduceret betaling betyder, at det skal det være Hovedforeningen 

der indgår kontrakten og har det fulde ansvar for arrangementet. 

Hovedforeningen har på bestyrelsesmødet d. 7. juni besluttet ikke at af-

holde Halfesten 2018 i regi af Ejby If, men netop at overlade det til en ny 

forening uden for Ejby If. 

Det er derfor ikke muligt, at der kan ske reduktion i udgiften til leje af 

Ejbyhallen i forbindelse med afvikling af Halfesten 2018. 

 

8. Skovbohallerne: Torsten orienterede omkring den årlige gennemgang af 

vores haller. Der er sket betydelig kvalitetsløft. Torsten opfordrede til, at 

afdelingerne skriver til halinspektør Morten Lund, hvis de oplever kvali-

tetssvigt. Mails må gerne sendes cc. til Torsten. 

 

9. Næste møde: 06. februar kl. 1900 i Klubhuset. 

 

10. Eventuelt: 
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Der blev gjort opmærksom på reglerne om børneattester.  

Status fra afdelingerne: 

 

Tennis: Mangler stadig lidt klargøring fra ETK mht. fjernelse af mos og 

fældning af træer. 

Skytter: Flere fra Lellinge skytteforening har meldt sig ind. Det har givet 

en tilgang på ca. 15 medlemmer og der er nu 70 medlemmer i afdelin-

gen. 

Klub Ejby: Der er 55 medlemmer i afdelingen. Der er problemer med 

akustikken i klubhuset, når der er mange personer. Kaj tager det op i 

Klubhusudvalget. 

Håndbold: Minimixtræner stopper efter nytår. Det forsøges at skaffe en 

ny.  

Fodbold: Har ca. 380 medlemmer. Der sælges fyrværkeri som sidste år 

fra klubhuset. Overskud går til pinsetur til ungdommen. Der afholdes 

fodboldskole 2019. Forsøger med lidt ny struktur for at få flere til drifts-

opgaverne. 

Badminton: Lukker ungdomstræning pga. manglende træner. De har ca. 

50 medlemmer. 

Bordtennis: Har ansat en træner, Lukket for tilgang til slagstyrke 60 og 

børnehold pga fyldte hold.  

Motion: Har ca. 400 medlemmer. Planlægger nye aktiviteter til foråret. 

Løb: Fastholder medlemstal. Afgang af 4 instruktører. 

E-sport: Vokser støt og roligt. Har oplevet 37 deltagere en fredag aften, 

hvilket er absolut max. Der sker stor social udvikling hos deltagerne. 

Medborgerhuset: Har ca. 230 medlemmer. Mangler dog fortsat at få yng-

re til at komme og deltage i aktiviteterne. Kom gerne med forslag, så vi 

kan få lavet noget som kan interessere de yngre forældre. 

Ref.: Torsten Lykke Hansen 


