MIF – Midtals Idrætsforening
Augustenborg, 11. december 2020

Referat fra MIF hovedbestyrelsesmøde
i Augustenborghallerne
Onsdag den 18. november 2020, kl. 19.00

Afdeling
Forretningsudvalg
Forretningsudvalg
Forretningsudvalg
Forretningsudvalg
Forretningsudvalg
Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Tennis
Petanque
Løb
Kultur
Linedance
Krocket
Aktivitetsudvalg

Navn
Bjarne Laugesen
Per Johannsen
H-Bogføring – Anne Christiansen
Hanne Thomsen
Jeanette Myllerup
Lasse Duus
Thomas Thøisen
Sarah Thysen
Thorkild Holm
Ursula Hansen
Kirsten Kanzler for Karin Wind
Peter Buhl
Sabine Guldberg
Kurt Flygenring
Peter Thomsen

Initialer

Afbud/deltog

BL
PJ
AC
HT
JM
LD
TT
ST
TH
UH
KW
PB
SG
KF
PT

✔
Afbud
✔
Afbud
✔
✔
Afbud
✔
✔
✔
✔
✔
Deltog ikke
Afbud
Afbud

Mødeleder: Bjarne Laugesen
Referent: Jeanette Myllerup

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktivitetsudvalg
Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering fra formanden
Orientering fra kasserer (budget)
Børneattester
Nyt fra afdelingerne
Eventuelt

Af hensyn til corona-forsamlingsforbuddet på 10 personer, var der færre med til mødet – 9 personer.

Læs mere om MIF på vores hjemmeside: www.mif.dk
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Ad. pkt. 1: Aktivitetsudvalg (LD)
Fastelavnsfesten 2021 er aflyst, da der er for få børn til arrangementet. Der er stor konkurrence om børnene
omkring fastelavn.
Der arbejdes for at afholde 80'er-fest i 2021. Hvis det ikke bliver muligt med den nye dato i april, så aflyses festen.
Ringridning er også lige nu i standby. Der er søgt om mere plads og evt. salg af pølser, men der mangler endelig
godkendelse.
Årets MIF'ere er fundet. Hele 153 har stemt, og det var meget tæt opløb. [Det blev i dagene efter mødet
offentliggjort, at vinderne år 2020 er: Clara Vestergaard som Årets Ungdoms MIF'er og Mads Vestergaard som
Årets MIF'er. Der kan læses mere om vinderne og begrundelsen på mif.dk].

Ad. pkt. 2: Godkendelse af referat (BL)
Referat godkendt.

Ad. pkt. 3: Orientering fra formanden (BL)
CORONA er her desværre endnu
Det indskærpes over for alle afdelinger:
- Husk mundbind, når vi går rundt i hallen og i cafeteriet.
- Husk at spritte hænder.
- Hold afstand.
- Mød op omklædt.
- Der må maks. være 10 personer inkl. træner/instruktør.
- Hvis et medlem kommer til træning, men ikke har det godt, så SKAL vedkommende sendes hjem.

Haltider – gymnastiksal på skolen
Sarah, Erik (centerleder) og Bjarne har haft møde med Augustenborg Skoles viceskoleleder Lena Steen, pedel
Kenn, Bjarne Kjær Christensen og en byggerådgiver fra kommunen. Og der kommer mere info efter jul. Det
ser dog ud til, at MIF kan få lov til at bruge gymnastiksalen sæsonen ud. Efter byggeriet bliver gymnastiksalen
1/3 mindre.
Corona-tiltag
Håndbold holder pause frem til starten af december, er forlænget til efter nytår.
Alt gymnastik er aflyst indtil starten af næste år (blev besluttet den 8. december)
Petanque spiller 6-8 personer søndag formiddag.
Fodbold kører seniorhold med tilmelding, og Kellmann's Cup 2020 er aflyst. Børnehold kører.
Tennis har lukket banerne, og julefesten er udskudt.
Petanque
Afdelingen ønsker lys på banerne og også gerne under halvtaget. Erik (centerleder) har talt med kommunen,
der gerne ser, at petanque kommer med et oplæg og prisoverslag, og hvis afdelingen selv kan stille med
midler, så er det også godt. Kommunen betaler lysforbruget.

Læs mere om MIF på vores hjemmeside: www.mif.dk
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Skattefri kilometeropgørelse 2021
Bemærk, at taksten er faldet lidt – skema opdateres og kan findes på vores hjemmeside via dette link:

Information | Midtals Idrætsforening (mif.dk)
Mødetidspunkter for 2021
HUSK: Afdelingerne skal sende datoen for deres årsmøde til Bjarne, så det kan komme på mif.dk.

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

Ad. pkt. 5: Børneattester (BL)
Status på børneattester og regler gennemgået.
MIFs regler for "Børneattester"
1. MIF vil overholde lovkravet.
2. Kontaktperson er foreningens formand.
3. Der er udpeget en "børneattestansvarlig" for hver afdeling, der har børn under 15 år.
4. MIF indhenter børneattester HVERT år, når den enkelte afdeling har opstart på ny sæson.
5. Der er et fællesskema, som den ansvarlige skal sørge for bliver udfyldt og sendt til kontaktpersonen ved
sæsonopstart.

Læs mere om MIF på vores hjemmeside: www.mif.dk
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MIF udvider sin "Samværdspolitik" med den såkaldte "skolelærerparagraf".
Sådan står der i straffeloven
§ 223 Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er
betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende
overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.
§ 225 Bestemmelserne i §§ 216-224 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end
samleje.
Vi ved, at den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt OG strafbart at have et
seksuelt forhold til børn under 15 år. Skolelærerparagraffen gør derudover opmærksom på, at det er strafbart
at have sex med en ung under 18 år, når den unge er betroet en voksen til undervisning. Dette betyder, at
man som træner/holdleder IKKE må have et seksuelt forhold til spillere mellem 15 år og 18 år. HELLER IKKE
selvom forholdet kan virke jævnbyrdigt, f.eks. en træner på 19 år og et medlem på 17 år.

Ad. pkt. 6. Nyt fra afdelingerne
TENNIS
Der har været fin tilgang, vejret har været godt, der står 1 bane åben, indtil frost. De sociale aktiviteter er
stoppet.
KULTUR
Kultur må have 150 personer til arrangementer.
Koncerten med Twang gik fint.
Julekoncerterne med Mark og Christoffer går også fint.
Der ses med spænding frem til koncerten i januar med Anders Blichfeldt.
Kultur er også i gang med Alsrevyen 2021. Billetter sættes til salg den 10. januar.
Kultur tegner abonnement hos Sport og fritid.
LØB
Medlemstilgang. Coronatiltag er bl.a., at løberne mødes til start forskellige steder i byen. Afdelingen er også i
gang med at arrangere et maratonløb.
Afdelingen har fået 1 time om torsdagen i hallen, hvor der laves styrketræning.
GYMNASTIK
Voksenhold delt op – træner hver anden gang.
Der tænkes lige nu i løsninger til gymnastikopvisning.
Børnehold kører.
Petanque
Sæsonen er slut, men der er stadig spillere om søndagen.

Læs mere om MIF på vores hjemmeside: www.mif.dk
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Ad. pkt. 7. Eventuelt

MIF Generalforsamling
onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.00 i hallen

Her til sidst en kæmpestor tak til alle afdelinger for jeres engagement og gå-på-mod med at holde
afdelingerne i gang til trods for de mange og skiftende Corona-restriktioner. Det har ikke været et
nemt år, så 2021 kan kun blive bedre!

Pas godt på jer selv og hinanden
Rigtig glædelig jul
& godt nytår

Mange hilsener
Jeanette Myllerup
Sekretær

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

