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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 7. juni 2018 afholdt i Medborgerhuset. 

 

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

huset), Henriette (Motion), Torben (Tennis), Steen (Hovedkasserer), Rasmus 

(Bordtennis)( kom til pkt 3 og frem), Torsten (Formand) 

 

1. Orientering: TLH orienterede om skift af formand i Motionsafdelingen. Ny 

formand er Jørn Hintze. Stor tak til Henriette for det fantastiske arbejde 

hun har ydet gennem årene. 

Møde med Køge kommune er afholdt d.d. Mødet omhandlede forståelse 

af Ejby Idrætsforenings opbygning, afdelingsvedtægter mm. Ejby 

Idrætsforening skal revidere bilag 2 (Afdelingsvedtægter) så de fremad-

rettet kan bruges umiddelbart hvis vi ønsker at starte en ny underafde-

ling op. 

Ny gulvbelægning i klubhuset. ETK har bevilliget ny belægning og vi skal 

i den forbindelse se på, om vi kan udskifte vores borde og stole så de ik-

ke laver mærker i gulvbelægningen. 

Hovedsekretær. Anneli har trukket sig som Hovedsekretær. Hun har 

sendt mail rundt til alle omkring det. Stort tak til Anneli for hendes ar-

bejde i Hovedbestyrelsen. 

 

2. Valg af repræsentant til Skovbohallerne: Torsten genvalgt.  

3. Valg af næstformand: Erik genvalgt. 

4. Valg af klubhusudvalg: Torsten skal skrive rundt til de afdelinger der 

bruger vores klubhuse og bede dem stille med en repræsentant. Klub-

husudvalget udpeger af deres midte en formand og en kasserer. Økono-

mien styres af Hovedkassereren. Der er kun ca. kr. 30.000 til rådighed til 

indvendig vedligehold. 

5. Rengøringskontrakt. Klubhusudvalget holder møde med ETK d. 18. juni 

omkring rengøring. Pt udføres rengøringen på en 3 mdrs. kontrakt med 
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Clean4U, da indhentede tilbud langt overstiger det beløb vi har til rådig-

hed. 

6. Halfest 2018. Det fremsendte materiale blev drøftet og flg. blev besluttet 

på baggrund af mail fra ny forening (bilag 8 i det fremsendte materiale): 

 

Ejby Idrætsforening imødekommer ønsket om afholdelse af Ejbyfesten i 

nyt foreningsregi, og vil derfor ikke afholde fest i regi af idrætsforeningen  

Ejby Idrætsforening ønsker held og lykke med den nye forening til afhol-

delse af Ejbyfesten.  Det er vores håb, at I kan få afholdt nogle rigtig go-

de fester med et godt økonomisk resultat. 

Ejby Idrætsforening imødekommer ønsket om frigivelse af reserverede 

datoer og frigiver derfor de ønskede datoer (2. – 4. november), så der 

kan afholdes Ejbyfest på de datoer, der allerede er annonceret. Den nye 

forening skal selv sørge for at reservere disse datoer hos Skovbohaller-

ne.  

Ejby Idrætsforening vil imødekomme ønsket om ikke at komme med en 

officiel udtalelse omkring Ejbyfesten. 

7. Eventuelt. Der afholdes møde i Køge kommune omkring Persondatafor-

ordningen. Alle afdelinger opfordres til at sende en repræsentant. 

 

Ref.: Torsten Lykke Hansen 

 


