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Augustenborg, 15. maj 2021 

 
Referat fra MIF hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Mandag den 10. maj 2021, kl. 19.00 
 

 

Afdeling Navn Initialer Afbud/deltog 

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 Maria Kolmos Christiansen  TT Afbud 

Gymnastik Sarah Thysen ST ✔ 

Tennis Thorkild Holm TH Afbud 

Petanque Ursula Hansen UH ✔ 

Løb Karin Wind KW ✔ 

Kultur Marianne Høi for Peter Buhl PB ✔ 

Linedance Sabine Guldberg SG Afbud 

Krocket Kurt Flygenring KF ✔ 

Aktivitetsudvalg Lasse Duus for Peter Thomsen PT Afbud 
 
Mødeleder: Bjarne Laugesen  
Referent: Jeanette Myllerup 
 

Dagsorden: 
 
1.  Aktivitetsudvalg  

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

3.  Orientering fra formanden 

4.  Orientering fra kasserer (budget) 

5. Børneattester 

6.  Haltider 

7. Nyt fra afdelingerne 

8. Eventuelt 
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Ad. pkt. 1: Aktivitetsudvalg (LD) 

 
Ringriderfesten i Sønderborg er aflyst for MIFs vedkommende. Der afholdes nok ringridning i en eller anden 
form, men det kommer ikke til at involvere MIF. 
80'er-festen. Billetsalget går strygende – der er 24 tilbage. 
Aktivitetsweekend. Aktivitetsudvalget spørger, om HB synes, at der skal arbejdes videre med 
aktivitetsweekend for 2021. HB synes, at det er en god idé. Det er alligevel umuligt at forudsige, hvordan 
Corona-restriktionerne bliver ultimo august, hvor aktivitetsweekenden forventes afholdt (21. august).  
 
 

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

Referat godkendt. 
 

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

Coronatiltag og overholdelse – afdelingerne sender selv ud til trænere/instruktører. 
 

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

 

Årsregnskabet er lavet. Overordnet set færre kontingentindbetalinger.  

Der er modtaget coronatilskud fra DGI og Dansk Idrætsforbund for afholdte udgifter i forbindelse med aflyste 

arrangementer. 

 

Der er kigget nærmere på Sønderborg-ordningen. Tilskuddet beregnes på vanlig vis i forhold til antal 

medlemmer, alder osv., så procentsatsen er ukendt. 

 

Tennis har fået midler fra Dansk Idrætsforbund til en boldmaskine. 

 

 

Ad. pkt. 5: Børneattester (BL) 

 

På HB-mødet den 18. november 2020 godkendte HB en udvidelse af MIFs Samværspolitik med den såkaldte 

"skolelærerparagraf" (kan læses på https://www.mif.dk/hovedafdeling/love-og-politikker/). 

 

Efter sommerferien indhentes der igen børneattester. Og fremover er attesterne udvidet med 

"skolelærerparagraffen". 

 

Tidligere fremgik domme efter straffelovens §223, den såkaldte skolelærerparagraf, kun af en børneattest, 

hvis det barn, der er begået en seksuel krænkelse imod, er under 15 år. Dette bliver nu ændret, så domme efter 

skolelærerparagraffen, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, også kommer til at fremgå af børneattesten. 

(kilde: dgi.dk) 

 
 

https://www.mif.dk/hovedafdeling/love-og-politikker/
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Ad. pkt. 6: Haltider 

 
Der er ingen overlap af haltider. Dog har gymnastik nogle udfordringer, da de ikke kan bruge gymnastiksalen 
på Augustenborg Skole grundet skolens ombygning. 
 
 

Ad. pkt. 7: Nyt fra afdelingerne 
 

GYMNASTIK 

- Der har været lukket ned siden midt december 2020 pga. corona.  

- Den tidligere bestyrelse afsluttede sæsonen og hele fire nye kom ind ved afdelingens årsmøde.  

- Yoga vil træne udenfor og overvejer forskellige aktiviteter, afhængigt af gældende restriktioner. CrossGym er 

i gang udenfor. 

- Brug af gymnastiksalen på Augustenborg Skole er uvis. Skolen renoveres, og salen ændres, så der kommer til 

at mangle plads til redskaber. 

- I gang med at planlægge næste sæson. 

 

FODBOLD 

- Godt i gang med sæsonen. Man startede nogenlunde tidligt med restriktioner. 

- Kviktestcenteret er nu flyttet til Palævej 11, så fodbolden kan nu igen bruge omklædningsrummene. 

- Mange seniorspillere, men der kan måske med tiden blive udfordringer på ungdomssiden.  

 

LØB 

- Løbeklubben har lige nu 69 medlemmer, der har været i gang længe under hensyntagen til de skiftende 

corona-retningslinjer. De har mødtes forskellige steder i byen, det har fungeret fint, men det har været en 

rigtig kold omgang.  

- Største udfordring er at få gang i gåholdet. 

- Lige nu er løberne i gang med Genforeningsstafet, der har været udsat pga. corona. 

- 29. maj afholdes eget klubløb med forskellige distancer og efter løbet dyrkes det sociale ved pølsevogn. 

 

PETANQUE 

- Har været i gang siden ultimo marts. Spillerne er tilmeldt DGIs sommerturnering med 3 doublehold og 2 

firemandshold.  

- Under hensyntagen til corona-restriktionerne blev årsmødet den 28. april afholdt udenfor. Alle 15 

medlemmer mødte op, og bestyrelsen er uændret. 

- Der er sponseret maling af skur, og klubben ønsker at finde sponsor til klubtrøjer.  

 

BEMÆRK! Ved tryk på klubtøj; husk, at MIFs logo skal fremgå også. Gælder alle afdelinger. 

 

KULTUR 

- Årsmødet afholdes 17. maj. 

- Koncert med Anders Blichfeldt er flyttet til september, og der bliver kun én koncert. 

- Mark og Christoffer spiller 21. og 22. maj – begge dage to gange. Der søges hjælp til opstilling af stole, 

afspritning og klargøring mellem koncerterne. Peter sender mail til alle om, hvad der er brug for og hvornår. 
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- Revyholdet samles den 4. oktober. 

- Koncert med Tørfisk til oktober. 

- Julekoncert den 17. og 18. december. 

 

KROCKET 

- Spillerne er så småt i gang. 

- Der er turnering med Rødekro 1x om måneden. 

 

HÅNDBOLD  
- Næsten ny håndboldbestyrelse. Maria er formand, Anne som kasserer og John Perrod fortsætter som 
holdleder/kontaktperson. 
- Senior damehåndbold, træner i hallen torsdage kl. 19.00 til 20.30. 
- Der er tanker om børnehåndbold, men det ligger lidt ude i fremtiden. 
 
 
 

Ad. pkt. 8. Eventuelt 
 
CONVENTUS 
Hvis der er problemer med Nets og Conventus, så kontakt Anne. 
 
MIF Generalforsamling 
onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00 i hallen. Med tilmelding, coronapas og mundbind. 

 

 

 
Mange hilsener 

 

Jeanette Myllerup 
Sekretær 

 

  


