
7. februar 2019 

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 6. februar 2019 afholdt i Klubhuset. 

 

Deltagere: Erik (løb), Kaj/Henning (Klub Ejby), René (E-sport), Poul Erik, 

(Petanque), Jørn (Motion), Torben (Tennis), Christina (Håndbold), Rasmus 

(Bordtennis, Niels (Badminton), Flemming (Skytter), Brian(Fodbold), Steen 

(Hovedkasserer), Mia (Gymnastik)  

Afbud: Inger Lise (Medborgerhuset), Torsten (Formand)  

 

1) Orientering. I formandens fravær var Erik mødeleder, og Steen 

referent. 

Steen orienterede om opdateringen af vor hjemmeside, Ejbyif.dk, som 

webmaster Torben Hansen har foretaget. Alle afd. kan bidrage på egne 

sider, og Torben hjælper gerne  

2) Økonomi. Badminton mangler stadig at indrapportere medlemstal!! 

Årsafslutning går fint – blot 4 mangler aflevering. 

Erik og Rasmus fremlagde forslag til fordeling af halfest-midler. Ikke 

enighed, og det medførte debat om fordeling. Skal hele beløbet fordeles 

til afd., eller skal et mindre beløb, 20-30% forblive i hovedforeningen. 

Beslutning udskudt til næste møde, når der formentlig er mere klarhed 

over vedtægter/vedtægtsændringer.   

3) Vedtægter. Renè redegjorde for situationen d.d. DGI opfatter vore 

vedtægter som værende ok med enkelte justeringer. Torsten beder 

Køge Kommune præcisere deres indvendinger. Vore bankforbindelser 

har også fokus på vedtægter, herunder ansvarsfordeling mellem 

hovedafdeling og afdelingerne.  

Hovedbestyrelsen gav fuld opbakning til vedtægtsgruppen – Torsten, 

Rene, Steen og Mogens til det videre arbejde.  

4) Reservation af klubhus. Kaj har tilbudt at tage ansvar for 

reservationer på kalender, og modtager disse via mail. Ikke 

telefonisk. 

Papirbeholdning nede, og Kaj indkøber. 

Opfordring til oprydning efter brug af lokale. Især aftørring af borde er 

mangelfuld. 



5) Klublokale i Ejbyhallen. Jørn redegjorde for ønsket om anvendelse. 

Ingen indvendinger hertil, men opfordring til tæt dialog med skytter, 

for at undgå evt. trængsel og støjgener. 

6) Y-mens lederpokal. Indstillinger fra fodbold, Lotte og skytter, Tina 

med rigtig gode argumenter. Enighed om at begge skal indstilles. 

Efterfølgende: Y-mens vil kun godkende et navn på pokalen. Jeg 

valgte derfor Tina fra skytterne, udfra den gamle regel om, at de stod 

for tur. 

Ejby byfest. Er nu organiseret i Ejby Kulturforening. Ansøgning om 

tilskud på kr. 10.000,- til sommerarrangement må afvente endelig 

beslutning om fordeling af hal-fest midler. 

7) Facebookgruppen ”Ejbyfesten” overleveres til Ejby Kulturforening. 

8) Bordet rundt.  

Tennis får rengjort baner, og er i dialog med ETK om ny belægning 

Petanque. Ønsker toilet opført/installeret. Fodbold og tennis støtter 

kraftigt dette ønske, og håber ETK siger ok. 

Fodbold. Etablering af ny kunstgræsbane er på vej og forventes klar til 

brug i uge 42. Brian oplyste om mange uafklarede punkter, som ville 

betyde ekstra udgifter ved etableringen. Det bevilgede beløb på kr. 5,2 

mio. stod fast og evt. yderligere udgifter skulle skaffes ved egen 

finansiering og via fonde. Et skøn, omkring ½ mio.  

Steen spurgte til det etiske og moralske ved salg af fyrværkeri. Der 

forsikres om alle mulige sikkerhedsforanstaltninger og kvalitetsvarer. 

Almindelig tilslutning til denne aktivitet. 

Badminton. Intet nyt. Mangler frivillige hjælpere. Kontingentstørrelse til 

debat.  

Bordtennis. Stor succes med medlemstallet. Ca. 15 nye børn i dec. md.  

Slagstyrke 60 har nu ca. 25 medlemmer. 

Utilfredshed med temperaturen i store hal. 

Gymnastik. Alt ok, men nedgang i medlemstal. Kan måske forklares med 

stigende interesse for springgymnastik i Køge. Desuden problem med 

manglende instruktører. 

Løb. Op og ned.  Søndagsarrangementer trækker mange. Starter 

træning 19/3, til Royal Run med Kronprinsen. 

Skytter. 

Har modtaget medlemmer og udstyr fra nedlagte skytteklub i Lellinge. 

Stort arbejde med identificering af udstyr og materiale. 

e-sport. Alt ok med stigende interesse og mange deltagere. 

Motion. Kører godt. Ingen problemer med medlemsantal 

Næste møde. 12. juni 2019 



Eventuelt. Jørn oplyste, at motion planlægger foredrag om sportsskader. 

Alle er velkomne. Dato kommer senere. 

 

Referent: Steen Mikkelsen 

 

 

 

 

  

  

 

 


