
MIF – Midtals Idrætsforening 

Læs mere om MIF på vores hjemmeside:  www.mif.dk 

 
Augustenborg, 24. september 2019 

 
Referat fra hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Tirsdag den 24. september 2019, kl. 19.15 

 

Afdeling Navn Initialer Deltog/afbud 

Forretningsudvalg Bjarne Laugesen BL ✔ 

Forretningsudvalg Per Johannsen PJ ✔ 

Forretningsudvalg H-Bogføring – Anne Christiansen  AC ✔ 

Forretningsudvalg Hanne Thomsen HT ✔ 

Forretningsudvalg Jeanette Myllerup JM ✔ 

Fodbold Lasse Duus LD ✔ 

Håndbold Thomas Thøisen TT ⸓ 

Gymnastik Brian Kørschen BK ✔ 

Tennis Thorkild Holm TH ✔ 

Petanque Ursula Hansen UH ⸓ 

Løb Kirsten Kanzler på vegne af Karin Wind KK ✔ 

Kultur Peter Buhl PB ✔ 

Linedance Sabine Guldberg SG ⸓ 

Krocket Kurt Flygenring KF ✔ 

Aktivitetsudvalg Peter Thomsen PT ✔ 
 
Mødeleder: Bjarne Laugesen  
Referent: Jeanette Myllerup 
 

Dagsorden: 
 
1.  Aktivitetsudvalg  

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

3.  Orientering fra formanden 

4.  Orientering fra kasserer 

5.        Infotavle 

6. Børneattester 

7. Nyt fra afdelingerne 

8.  Eventuelt 

 

Ad. pkt. 1: Aktivitetsudvalg (PT) 
 
Ringridning 
- Det gik rigtigt godt i MIF'ernes telt til årets ringridning, der gav et pænt overskud. Der var flot vejr, god 

opbakning fra de frivillige (ca. 240 timer), mange gæster, og Lasse gjorde en kæmpe indsats med 
planlægning og arbejde. 
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- De annoncerede spisninger (skovhuggersteaks fredag, og sildebord lørdag) gik fint. Der var stor 
opbakning, og lørdag måtte der endda ryddes butikshylder for sild. God musik fra Six Feet High. 

- Lørdag var der åbent til kl. 2.00. Der var arrangeret vagter, og aftenen/natten forløb fin og uden 
problemer. "Live musik" lørdag aften overvejes til næste år. 

Aktivitetsweekend 
- God opbakning til bagagerumssalg med 30 båse i år. 
- Rundbold med 10 hold – Hertugburger vandt. Banen var 5 meter længere på hver led, hvilket gav en 

længere tur rundt. Masser af børneaktiviteter fra Als Udlejning – det var også et hit. 
- Til fællesspisningen lørdag deltog 120 personer. Årets MIF'er blev i år Albert Davidsen. 

Søndag var der lottospil med 80-90 deltagere. 
- Sidste del af aktivitetsweekenden afholdes fredag den 27. september 2019 i form af "Børnedisko", hvor 

børnene hygger sig til musik fra Charlie's Disko, mens forældrene kan hygge sig med snak og live musik i 
Atrium.  

80'er-fest 
- Lørdag den 28. september 2019 spiller Charlies' Disko op for de voksne. Der har vanen tro været rift om 

billetterne, og alt er udsolgt. Der vil være amerikansk lotteri med mange fine sponsorgaver. 

 

Ad. pkt. 2: Godkendelse af referat (BL) 
 
Godkendelse af referat 
Referatet af 15. maj 2019 er godkendt. 

 

Ad. pkt. 3: Orientering fra formanden (BL) 
 

Hjemmesideundervisning 
- Den 16. september blev der afholdt hjemmesideundervisning ved Michael Haug for MIF's webansvarlige. 

Der var mulighed for at stille spørgsmål og få løst problemer. Nyt medlem er Jeanette. 
Jul på Hertugslottet 
- MIF deltager ikke i år. 
Haltider:  
- Fodbold har fået 1 time mere. 
Aflysninger 
- Generelt om aflysninger: Det er trænerens/instruktørens ansvar at orientere sine medlemmer om aflyste 

haltider. 
Conventus og ny sæson 
- Det er vigtigt, at Hanne får besked, når sæsonen starter. Sæsonerne oprettes ikke automatisk, da Hanne 

ikke kan vide, om der er ændringer i kontingent, nye tider mv. 
- Generelt om start af ny sæson: Hanne skal altid have besked, når sæsonen starter. 
 
Spørgsmål fra petangue 
Pentangue har spurgt om muligheden for at få eftergivet sin restgæld. 
FU mener ikke, at der er penge til at eftergive gæld. HB er enig. 
 

Ad. pkt. 4: Orientering fra kasserer (AC) 
 

- Budget: Det er snart tid til budget 2020. Anne sender budgetmateriale til afdelingernes kasserer i oktober, 
og det skal returneres i starten af november. 

- MIF-gebyr fastholdes på 30 kr. pr. medlem i 2020. 
- DGI-kontingent fordeles afdelingsvis til de medlemmer for hvem det er aktuelt. Afdelingernes kontingent 

kan ses i regnskabet. 
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- MobilePay har indført et abonnement på kr. 45,00 pr. måned. Hovedafdelingen betaler abonnementet, 
da mange afdelinger ikke kan undvære at kunne tilbyde betaling via MobilePay. Transaktionsgebyret på 
kr. 0,75 ligger hos afdelingerne. 

- Regnskabet ser fint ud, men det er endnu for tidligt at sige noget. 
 

Ad. pkt. 5: Infotavle (BL) 
 

Augustenborghallerne har sagt ja til, at der kan hænges en infotavle op. Placeringen bliver den store væg ind 
til Eriks kontor – denne væg kan også ses udefra. Palle fra InPrint har taget mål, og vi afventer nu hans tilbud, 
før det besluttes, om en infotavle er relevant. 
 
Fordele ved infotavle: Forbipasserende og besøgende kan se, hvad der sker i hallen, f.eks. hvem man skal 
kontakte mv. Det kan være svært for andre at vide, om og hvilke aktiviteter MIF'erne har, især hvis man ikke 
er på de sociale medier. 
 

Ad. pkt. 6: Børneattester (BL) 
 
Gennemgået og intet nyt. Det er et stort ønske, at registreringen af børneattester kan ske mere GDPR-venligt, 
men det kan være svært at gøre noget ved, da proceduren for indhentelse er uden for vores regi.  
 

Ad. pkt. 7: Nyt fra afdelingerne 
 

KULTUR 
 
Revygruppen 
- Kulturafdelingen er ved at finde nye skuespillere til afløsning af de, der er blevet nødt til at stoppe. Der 

kunne godt bruges flere herrer. Alsrevyen starter den 1. oktober med et fællesmøde.  
- Pia Rosenbaum coach. Revyen spilles vanen tro den 2. weekend i marts.  
- Der søges stadig en sponsoransvarlig. 
Musikgruppen 
- 26. oktober: Tørfisk – billetsalget er godt i gang. 
- 20. og 21. december: Julekoncert med Mark & Christoffer – fredag er allerede udsolgt, og der er kun 

ganske få billetter tilbage til lørdag. 
- 24. januar 2020: Almost Irish. 
Hallen 
- Peter orienterer kort om kommunens BDO-analyse vedr. fordeling af driftstilskud, da en eventuel 

reducering af driftstilskuddet også vil påvirke hallens foreninger og brugere. Kommunen har med analysen 
ønsket mere gennemsigtighed i forhold til kommunale og selvejende haller.  

 
LØB 
 

- Løbeklubben er i fremgang. Der er p.t. 87 medlemmer, og næste mål er 100.  

- Der er kommet et Gåhold.  

- Den 2. november har løbeklubben jubilæum – der er reception i hallen kl. 13.00, alle er velkomne. Senere 
på dagen er medlemmer med påhæng inviteret til spisning. Pengene til jubilæet er tjent ved bl.a. 
bingoaften. 

- Løbeklubben har stort fokus på det sociale og fastholdelse og hvervning af nye medlemmer. Der deltages i 
mange løb på forskellige distancer. Deltagelse i løbene sker med tilskud fra klubben, og der er også af og 
til spisning efterfølgende.  

- Der arrangeres også foredragsaftener – lokale løbere har bl.a. fortalt om deres Camino-tur, og næste gang 
handler det om sund kost. 
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GYMNASTIK 
 

- Lige nu 235 tilmeldt, hvoraf 50 børn, men der kommer helt sikkert flere, da fristen (1. okt.) for 
tilmelding/kontingent endnu ikke er udløbet. Der er opvisning efter revyugen.  

- Gymnastik har i år to springhold – øvede og begyndere. Og der er også to yogahold – holdet for øvede er 
fuldt booket.  

- Nyt hold med "fysisk træning" træner i skolens gymnastiksal.  

Generelt om oprydning: Husk, at der skal holdes ryddet op dér, hvor der står gymnastikredskaber.  

 

FODBOLD 
 

Fodboldskole med deltagelse af ca. 70 børn og med lokale drenge som trænere – det var en stor succes. 

Ekstraordinær GF 

- Der er ekstraordinær generalforsamling den 27. september, da seniorsiden ønsker at træde ud af FC 
Sønderborg-licensaftalen.  

- Lasse fortæller kort om problematikken ved, at FC Sønderborg spiller på vores licens. 

- Fristen for udmelding er 1. oktober og træder i kraft pr. forår 2020. 

- Det er p.t. en ok aftale, hvad angår ungdomssiden. 

Kellmann's Cup 

- Fodboldafdelingen er ved at planlægge sit december-cup, hvor Kellmann VVS igen har sagt ja til at være 
hovedsponsor. 

- Kellmann's Cup spilles 14. og 15. december. 

Hovedsponsor for Augustenborg Stadion er på plads, og det bliver Thøisen Murerfirma. 

Lidt blandet 

- Hjælp i fodboldbestyrelsen er altid velkommen. Der arbejdes p.t. på aftale omkring træningsdragter. 

- Der ønskes ekstra træner til U17 (årgang 03). 

- Efteråret startede med tre seniorhold, men det har været nødvendigt at lukke et serie 6-hold. Der er 
kommet 16 nye spillere til Serie 5-hold; gamle spillere der er kommet tilbage til klubben. 

 

KROCKET 
 

Ikke så meget nyt. Aktiviteter er der ikke så mange af – sæsonen er ved at gå på held, og vejret er en 
udfordring. 

 

TENNIS 
 

- Sæsonen er snart færdig. I weekenden i uge 38 blev der afholdt klubmesterskab med Asserballe – der var 
pænt med deltagere, og vejret var fantastisk.  

- Det har været en god sæson, tilbagegangen er stoppet, og der er flere medlemmer end samme tid sidste 
år. Man er nu parat til indendørssæsonen, der bliver torsdag eftermiddag og fredag midt på dagen, hvis 
muligt. 

 

Ad. pkt. 8. Eventuelt 
 
Adresseproblemer 
Det forvirrer nye forældre, der søger på MIF på Google. Der vises to forskellige adresser, og det kan være 
svært for udefra kommende at finde ud af, hvor en sportsaktivitet foregår. Løsningen kan være, at der 
kommer billede på MIFs hjemmeside med markering af steder, hvor MIF har aktiviteter. 
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Foreningsmøde 
Bjarne og Peter Landergren (tidligere formand for Augustenborgspejderne) er gået sammen om at holde 
foreningsnetværksmøder, hvor byens foreningerne inviteres til at fortælle om deres aktiviteter og tilbud. På 
første møde den 23. september deltog 11 foreninger. På mødet deltog også Palle Kristiansen fra InPrint, der 
fortalte om Sport & fritid.  
 
 
 

SPORT OG FRITID 
Deadline for indlevering til Sport & fritid: 

 
Nr. 21/06  

– indlevering: 23. nov. 
– udsendes: uge 51 

 

 

Indlæg til Sport & fritid skal sendes til 

sportogfritid@inprint.dk 

  

 

Har I brug for hjælp til tekst og billeder, så kontakt Jeanette 

 – det er vigtigt, at afdelingen, jeres aktiviteter og tilbud synliggøres udadtil. 

 

Fra og med næste udgivelse kan Sport & fritid også findes elektronisk på augustenborg.dk 

 

 

 

NÆSTE FU-møde: 13. november 2019 

 

Har I noget, som FU skal drøfte, tage stilling til osv. – bedes I sende en mail  

til Bjarne på bjarne@mif.dk nogle dage før den 13. november. 

 

 

NÆSTE HB-møde: 20. november 2019 

 
Mange hilsener 

 

Jeanette Myllerup 
Sekretær 

mailto:sportogfritid@inprint.dk
mailto:bjarne@mif.dk

