
MIF     –     Midtals Idræts Forening 

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

 
 

Augustenborg, den 10. maj 2020 

 

Kære alle medlemmer samt forældre i Midtals IF Fodboldafd. 

Efter Regeringens udmelding om fase 2 af genåbningen af det danske samfund er der nu åbnet op for at vi må 
begynde at træne fodbold igen. Det kommer til at foregå med restriktioner så vi fortsat overholder 
Sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger for at undgå smittespredning. Bestyrelsen i MIF Fodboldafd. er gået i 
gang med at forberede opstarten af træningen, hvilket vi vil forklare mere om her. 

 

Opstart af træning 

Først skal det nævnes at alle turneringer for foråret 2020 er aflyst, så genåbningen vil, til at starte med, kun 
indebære at der åbnes op for træning igen i hver enkelt klub. 

Officielt åbnes der op for, at træning kan starte igen fra mandag den 11. maj. Inden vi kan gå i gang med at træne, 
skal Sønderborg Kommune dog give accept på at banerne åbnes op igen. Bestyrelsen har derfor kontaktet 
kommunen og afventer nu en tilmelding fra dem, og så snart vi ved mere, vil vi vende tilbage med en dato for, 
hvornår træningen starter op igen i Midtals IF. 

 

Fodboldens Corona-regler 

DBU har udsendt et regelsæt som alle klubber i Danmark skal overholde. I kan læse mere om dem her: 

https://dbujylland.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-corona-
regler/?fbclid=IwAR3iGknBpshyTRAFKgQILQdlte4AS7gNqqxAtwHiEKe6Z9jdBiwqApV_g9o 

Læs især dette dokument hvor de konkrete regler er nedskrevet https://dbujylland.dk/media/16514/protokol-
fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf 

Vi er i Bestyrelsen gået i gang med at forberede alle de praktiske ting som skal være på plads. Når vi har fået endelig 
accept fra kommunen om, at vi kan starte op igen, vil vi udsende en vejledning til, hvordan I som spillere/forældre 
skal forholde jer til disse krav. 

 

Kontingentbetaling 

Bestyrelsen har besluttet ikke at opkræve kontingent for foråret 2020. 

Baggrunden for denne beslutning er, at vi i Bestyrelsen har kunne reduceret vores omkostninger forbundet med en 
normal sæson betydeligt. Hertil er vi i færd med at færdiggøre en ansøgning til DIF og DGIs hjælpepulje, som 
Regeringen har etableret, der giver foreningslivet i Danmark mulighed for at søge om økonomisk støtte. 
Ansøgningen bliver lavet i samarbejde med Hovedbestyrelsen i Midtals IF, og vi søger om støtte for tabte 
kontingentindtægter og tabte entreindtægter fra f.eks. Sønderborg Ringridning.  

Fra Bestyrelsens side har vi udsat udbetaling af godtgørelse til bestyrelsens medlemmer, samt udbetaling af 
godtgørelse til klubbens trænere til efteråret 2020, hvor vi kan danne os et bedre overblik over vores økonomi. 
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Passivt medlem 

Bestyrelsen har siden vinteren 2019 arbejdet på oprettelse af et passivt medlemskab. Formålet med et passivt 
medlemskab af MIF Fodboldafd. er at give især bedsteforældre mulighed for at kunne støtte op om deres 
børnebørn. Planen er at alle indtægter indhentet via passive medlemskaber, skal bruges udelukkende til sociale 
arrangementer for alle årgange. Bestyrelsen lægger stor vægt på at kunne støtte op om sociale arrangementer på 
alle hold. Vi føler, at sociale arrangementer vægter lige så meget som den normale træning, og vi forsøger altid at 
støtte op om disse så meget som muligt. 

Nu åbner vi op for at alle kan blive passive medlemmer af MIF Fodboldafd. Det gælder spillere, forældre, 
bedsteforældre og alle andre, som gerne vil støtte op om fodbolden i MIF. Et passivt medlemskab koster 150 kr. pr. 
år og alle indtægter går ubeskåret til at drive fodbold i Midtals IF. Hvis du ønsker at støtte Fodboldafd. med et passivt 
medlemskab, kan du tilmelde dig via dette link: 

https://www.mif.dk/fodbold/tilmelding/ 

 

 

Til slut vil hele Bestyrelsens gerne sige tak for den store forståelse der er ifm. med hele situationen omkring Corona-
virussen, og vi håber at vi kan åbne op for træningen igen så hurtig som muligt, så vi alle kan komme ud på 
græsbanen igen og spille en god omgang fodbold. 

 

På vegne af Midtals IF Fodboldafd. 

Bestyrelsen 

 

Ved spsm. kan der rettes henvendelse til følgende: 

Formand: Mads Vestergaard – 22 83 48 88 – mads@mif.dk 
Næstformand/Kasserer: Lasse Duus – 20 94 14 34 – lasse@mif.dk 
Seniorformand: Mike Hvid Nielsen – 50 59 24 30 – mike@mif.dk 
Børne- og Ungdomsformand: Jeppe Lyck-Hansen – 51 90 33 33 – jeppe@mif.dk 
Oldboysformand: Kjeld Vestergaard – 60 92 80 46 – kjeld@mif.dk 
Sponsoransvarlig: Steffen Roth Holm – 53 53 51 73 - stefroth27@hotmail.com 

Ved spsm. specifikt omkring Corona ret da venligst henvendelse til Formand/Næstformand. 

 


