Ejby Ifs Hovedafdelings generalforsamling tirsdag d. 30. april 2019.

Referat.
Mødet indledtes med overrækkelsen af Skovbo Y-mens ungdomslederpokal
til Tine Rasmussen, Skytteafdelingen., Tine fik årets pokal, for sit store engagement og initiativ gennem en lang årrække i Skytteafdelingen.

Dagsorden iflg. Vedtægt §8:
Valg af stemmetællere. Valgt blev Astid og Mogens.
Valg af dirigent: Kaj Sørensen, Klub Ejby.
Formanden fremlægger hovedbestyrelsens beretning:
Beretningsåret 2018 indeholder både gode og mindre gode ting for Ejby If.
Det ser endelig ud til, at der nu kommer en kunstgræsbane til fodbold og
andre boldspil i Ejby. Arbejdet afventer den endelige godkendelse af bl.a. de
ændrede miljøkrav, der er til nedsivning af vand fra kunstgræsbanen som
Køge kommune ønsker der tages hånd om.
Ved budgetforhandlingerne 2017 i Køge kommune blev kunstgræsbanen udsat
til 2022.
Kunstgræsbanen vil være en gevinst for Ejby If og ikke mindst Ejby skole. Det
hænger jo fint sammen med folkeskolens opgave med at få motioneret eleverne mere.
Det bliver spændende at følge etableringen af banen og se den færdig.
I vores ”hoved” klubhus har vi fået ny belægning på gulvet i opholdsrummet.
Det er meget glædeligt at det endelig er sket.
Vores gamle møbler, som stammende den gang Ejby skole skulle have nye,
var vi nød til at skifte også. De gamle var slidte og meget tunge, lavede store
mærker i belægningen og hvis den nye belægning skal holde ca. 40 år som
den gamle, ja skal tingene være i orden.
Vi indkøbte derfor nye borde og stole og det er der blevet taget rigtig godt
imod. Finansieringen af borde og stole skete ved, at vi fik et tilskud fra udviklingspuljen i Køge kommune og resten af pengene blev taget fra vores
tilskud til indvendig vedligehold.

Rengøring af klubhus og omklædningsrum faldt også endelig på plads i 2018.
Det var en langstrakt proces som krævede en del ressourcer.
Rengøringsstandarden er god, der mangler lidt aftaler omkring rengøring af
omklædningsrum i forbindelse med vinteren.
Det må forventes, at der skal ske justeringer når kunststofbanen er færdig og
taget i brug.
Vores samlede tilskud er reduceret med de midler som vi tidligere har fået til
rengøring af klubhus og omklædningsrum. Men det er jo som vi gerne vil have
det, da vi ikke kunne få gjort rent for de midler som vi fik overført.
De gamle omklædningsrum i ”hoved” klubhuset trænger til en renovering. Det
har vi flere gange meddelt Ejendomsforvaltningen i Køge kommune. Den belægning der ligger på gulvet har ligget der siden klubhuset blev opført. Der er
dog sket lidt reparation, men det trænger til at blive sat i stand.
Det ser ikke ud til, at der sker udveksling af informationer mellem Ejendomsudvalget/forvaltningen og Kultur- og Idrætsudvalget/forvaltningen.
Vi oplever derfor, at der hvor vi ”organisatorisk” hører hjemme, i Kultur- og
Idrætsforvaltningen, de er ikke vidende om hvilke udfordringer, vi har på selve
vores lokaler og baner.
Motionscentret har stor succes med Crossfit. Der arbejdes på at etablere et
område liggende mellem hallen og Dalbyvej.
Det bliver også et spændende projekt at følge, det kan blive til stor glæde for
både vores medlemmer og for Ejby skoles elever.
Ejby skole har bygget en shelter inde i skoven ikke langt fra vores klubhus.
Oplægget var egentligt at vi skulle deltage i planlægning og udførelsen. Men
nu er den der og håbet er, at den bliver brugt rigtig meget. Der kunne laves
udendørs toilet og håndvask på bagsiden af vores klubhus, men det må tiden
vise om det er et ønske.
Arbejdet med at revidere vores vedtægter pågår stadig. Vi har holdt møder
med bistand fra DGI med Kultur- og Idrætsforvaltningen. Der har været
enighed om hvordan Ejby If er organiseret og alt var i skønneste orden. Men
pludselig frafalder Kultur- og Idrætsforvaltningen den enighed der var og vi
skal derfor endnu en gang have fat i vedtægterne. Det er et kæmpe arbejde
som nu har stået på i to år.

Det er vores håb, at vi i løbet af efteråret kan fremlægge reviderede vedtægter
for Hovedbestyrelsen og derefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få dem vedtaget.
Ejbyhallen, som jo også er en stor del af vores idrætsliv, er jo som bekendt en
del af Skovbohallerne.
I maj 2018 takkede Finn Andersen af som formand og Søren Jensen trådte til.
Søren har ikke haft berøring med Skovbohallerne tidligere og der har været
mange ting, som han har skullet sætte sig ind i.
For Ejby If har det ikke haft den store betydning at der er kommet ny formand,
vi bliver betjent som vi plejer og oplever forhåbentlig at tingene er som de skal
være.
Jeg vil gerne sige tak til Finn Andersen for det meget store arbejde, ikke
mindst hele genopretningen, han har lagt i arbejdet som formand for
Skovbohallerne.
Hovedbestyrelsen besluttede i juni 2018, at Ejby If ikke længere ville afholde
Halfesten, da der i foregåede 3 år havde været underskud.
Ejby If havde modtaget en mail hvoraf det fremgik at en ny forening gerne
ville overtage afviklingen af Halfesten. Det blev derfor besluttet, at denne
forening kunne overtage halfesten.
Det kneb med at få indtægter og udgifter til at nå sammen i de budgetter der
blev udarbejdet og i forvejen havde Ejby If brugt omkring kr. 100.000 på at
afholde festerne. De penge, der blev brugt var Ejby Ifs andel af overskuddet
fra tidligere 9 halfester, som Hovedforeningen stod for.
Det var derfor en stor overraskelse for Hovedbestyrelsen at Bordtennisafdelingen d. 3. december 2018 meddelte, at de havde stået for afholdelse
af Halfesten 2018.
I henhold til vores fælles spilleregler i Ejby If, vores vedtægter, § 31 skal det
netop meddeles Hovedbestyrelsen senest 3 måneder før afholdelse af en ikke
sportslig aktivitet.
Dette skete ikke.
Det er bydende nødvendigt, at alle overholder vores vedtægter, (vores fælles
spilleregler), at der foreligger referater fra bestyrelsesmøder både i

hovedforeningen og i alle afdelinger, økonomien følges tæt og det fremgår af
referaterne, at den er blevet gennemgået.
Vi oplevede desværre også hvor problematisk det blev da to afdelinger ikke
kunne blive enige om hvem, der skulle bruge vores klubhus d. 31.12.
I en afdeling opstod der konflikt mellem nogle bestyrelsesmedlemmer hvilket
betød, at stort set hele bestyrelsen trak sig og der måtte holdes ekstraordinær
generalforsamling for at få en ny bestyrelse på plads.
Jeg vil opfordre alle til, at tænke i helheden EJBY IF.
Lad os stå sammen om EJBY IF og få den fremdrift og glæde det er for alle at
være en del af et stort fællesskab.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle vores frivillige i Ejby Idrætsforening.
I gør en kæmpe stor forskel for Ejby
Tak for jeres indsats – den er uvurderlig.
Spørgsmål fra medlemmerne;
Erik, Løbeafdelingen, forespurgte til vedtægtsændringer/ekstraordinær
generalforsamling. Formanden besvarede med henvisning til arbejdet med
Køge Kommune, og hvor færdiggørelsen heraf, betyder en ekstraordinær
generalforsamling for at få vedtaget ændringsforslagene fra henholdsvis
Kommunen og Hovedforeningen.
Beretningen blev vedtaget enstemmigt.
Forelæggelse af regnskabet for 2018, blev foretaget af hovedkasserer Steen
Mikkelsen. Regnskabet var udsendt forinden generalforsamlingen.
Efter gennemgang af regnskabet blev følgende forespurgt;
Rasmus, Bordtennisafdelingen: Spurgte til hvor pengene fra Halfesterne
kunne findes?

Hovedkassereren oplyste, at kontoen med pengene fra halfesterne, ikke før var
medtaget i EJBY I.F.s regnskab. Men kunne fremvise nævnte konto i Banken,
hvor der ikke havde været bevægelse siden sidste år. Saldo ca. 185.000 kr.
(runde tal)
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Hovedkassereren forelagde budgettet for 2019.
Der er et forsigtig skøn i den forventede indtægt, idet medlemstallet er
svingende fra afdeling til afdeling
Gjorde opmærksom på at der er en skærpelse i regnskabskravet fra
Kommunen nu og i fremtiden.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag:
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.
Valg af medlemmer til forretningsudvalget:
Steen Mikkelsen blev genvalgt som hovedkasserer
Ny hovedsekretær René Birch
Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget: Hovedbestyrelsen fik fuldmagt til at finde nye suppleanter. Valg af revisor:
Dunja Schmidt blev genvalgt som revisor for Ejby If
Bilagskontrollant for Hovedforeningen blev Erik Børsting.
Eventuelt:
Fliser i arealet omkring fodboldbanerne blev drøftet.
Halfest konto og dens fordeling blev drøftet.
Kunststofbanen og finansieringen heraf blev drøftet.
Kommentarer til vort regnskab fra revisoren efterlystes i regnskabs
opstillingen.

Referent:
Underskrevet af René Birch

Dirigent:
underskrevet af Kaj Sørensen

