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Referat fra MIF hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Onsdag den 22. september 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 MK ✔ 

Gymnastik Sarah Thysen ST ✔ 

Tennis Thorkild Holm TH Afbud 

Petanque Ursula Hansen UH ✔ 

Løb Kirsten Kanzler for Karin Wind KW ✔ 

Kultur Marianne Høi for Peter Buhl PB ✔ 

Linedance Lars Øhlenschlæger LØ 
Ikke 

fremmødt 

Krocket Kurt Flygenring KF Afbud 

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. Børneattester 

6. Nyt fra afdelingerne 

7. Eventuelt 

  

Mange hilsener 
Jeanette Myllerup 
Sekretær 
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Ad. pkt. 1: Aktivitetsudvalg (PT) 
 
Aktivitetsdagen var en meget positiv start efter corona. Der var stor opbakning. 10 hold var tilmeldt rundbold, 
der kom 1 afbud. 3 sælgere til bagagerumssalg. Hoppeborg og zumodragter var et hit. 110 til spisning.  
 
Til Årets MIF'er var Mette Doyle, Jacob Westermann og Michael Popp nomineret, og Michael Popp blev årets 
MIF'er.  
 
Keld Vestergaard fik 25 års-nål fra DBU. 
 
80’er-festen er så godt som udsolgt, men der mangler hjælpere til servering/bar. 
 
Peter deltager på møde med Sønderborg Idrætsråd. Corona har taget hårdt på foreningslivet, hvor 
Sønderborgs foreninger har mistet godt 2.000 medlemmer. Idrætsråddet skal drøfte, hvad der kan gøres, og 
Peter efterlyser og får følgende input: 
 
Løbeklubben: Gode erfaringer med opstart med foredrag, flyers, PR på Facebook. 
Håndbold: Trille/trolle-hold, flyers, tøj til synliggørelse af håndbold, video-PR, PR på Facebook. 
 
 

Ad. pkt. 2: Godkendelse af referat (BL) 
 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 

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

Kommunen åbner Corona-pulje til opstartsaktiviteter i oktober. 
 
Tour de France – hvis nogen er interesseret i at deltage i foreningsregi, så er der møde i Nordals den 29/9. Det 
er muligt at købe stand, men prisen er meget høj, og der er krav til, hvad man må sælge.  
 
Fritidsfest – blive i år afholdt i Ahlmannsparken i Gråsten. Afdelingerne indstiller selv. 
 
Haltider for næste sæson – der har været lidt overlap, men det skulle være ok nu. 
 
Årets MIF'er-side på mif.dk er under opbygning. 
 
Løb spørger til førstehjælp, Bjarne kontakter DGI for at høre mere om førstehjælpskursus.  
Tilbydes alle i MIF, både bestyrelse, trænere, instruktører og hjælpeinstruktører.  
 

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

 

SØNDERBORG-ORDNINGEN 
Der er kommet penge fra Sønderborg-ordningen. Bjarne har lavet link til info om Sønderborg-ordningen på 

mif.dk, link her: Information | Midtals Idrætsforening (mif.dk).  
Der kan søges tilskud til ting, der er nødvendige for sporten, f.eks. bolde til fodbold og håndbold. Anne søger 
ud fra de bilag, der er kommer i løbet af kalenderåret. 
 
 
 

https://www.mif.dk/hovedafdeling/information/


MIF – Midtals Idrætsforening 

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

 
BUDGETTID 
2022 nærmer sig, og det er tid til budgetter. Anne sender materiale til nyt budget i løbet af uge 40, og det skal 
returneres senest 1. november. Budgetterne gennemgås af FU den 8. november og kommer med på årets 
sidste HB-møde i november. 
 
KONTINGENTER 
MIF-kontingent 
Fastholder 30 kr./medlem til FU – beløbet går til regnskab, forsikringer og diverse administration. 
 
DGI-kontingent 
DGI-kontingent fordeles på de afdelinger, der er medlem af DGI.  
Fodbold og håndbold betaler selv til henholdsvis DBU og DHF/JHF.  
 

Ad. pkt. 5: Børneattester (BL) 

 

Børneattester er en fast del af MIF’s HB-dagsorden.  

Der skal indhentes børneattester hvert år, og når der starter ny træner/instruktør. 

 
Ad. pkt. 6: Nyt fra afdelingerne 

 

TENNIS 

Thorkild var forhindret i at deltage på HB-mødet, men havde følgende info: 

- Der er købt en ny (brugt) pavillon og den gamle er solgt. Bliver udskiftet primo oktober. 

- Der er indgået samarbejde med det nye Padel Club Sønderborg, så Tennis-medlemmer kan spille padel med 

rabat. 

- Årlige klubturnering med Asserballe var lørdag 18. september. 

FODBOLD  
- Kellmann afholdes 18-19. dec. 
- Første halvår sluttede positivt, der er tiltrukket nye spillere. Der er nye hold på vej, og trænere sendes på 
kursus.  
- Mange nye spillere betyder imidlertid også stigende udgift til bolde, især 5'ere. 
- Fodbold har været så heldig at få sponsorat igen – denne gang skal pengene gå til noget bestemt, som ikke 
er helt defineret endnu. 
- Serie 2 er forholdsvist dyrt. 
 
 
GYMNASTIK 
- To nye hjælpere, men stadig udfordret på trænere. 
- Gymnastiksalen på skolen er under ombygning og åbner til Åben Skole i oktober. 
- Gode arrangementer i løbet af sommeren, b.la. for 0.-6. klasse, yoga og crossgym har haft Try Day. 
Arrangementer har givet nogle få nye medlemmer. 
- Der er blevet plads i hallens garage til redskaber, f.eks. KB. 
- Der startes Rytme for 18+.  
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PETANQUE 
- 17 medlemmer 
- Petanqueskuret er malet, venligst sponseret af Sebbelev Malerfirma. 
- Klubben har længe ønsket lys, men spiller nu fortrinsvis om eftermiddagen, og der er lys i skuret via strøm 
fra hallen. 
- Klubben deltager i turneringer og stævner. 
- Primo oktober får klubben besøg af deres venskabsklub fra Nordfriesland. 
 
KULTUR 
- Der har været afholdt Mark og Christoffer-koncert og Anders Blichfeldt. 
- Næste arrangement er Tørfisk ultimo oktober.  
- Billetsalg til julekoncert med Mark og Christoffer går allerede strygende.   
- Opstartsmøde for Revyen primo oktober. Der søges skuespillere og scenefolk. 
- Hallens bestyrelse har opsat akustikbeklædning. 
 
LØB 
- Lidt nedgang i medlemmer. Kunne være godt med flere på gåholdet. 
- Klubben deltager generelt i mange løb og afholder også sit eget Als Maraton. 
- Klubtur står for døren med foredrag og årsfest. 
 
HÅNDBOLD 
- Starter stille og roligt op med 12 spillere. 
- Trille/trolle-hold starter primo oktober for at fange de yngstes interesse (2-5 år). De yngste har ikke så meget 
boldforståelse, så her er fokus på det grovmotoriske. 
-  Ser gerne fodbold/håndbold-samarbejde.  
- Håber på anden træningstid næste år. Erik har ikke ønsket træning i weekenden. Derfor kun fredag.  
Der påtænkes noget samarbejde med hallen, måske vise Disney show, tilbyde spisning.  
Der skal gøres noget for fastholdelse, når der kun er træning 1x/mdr. 
- Ved tilmelding til børnehåndbold er det vigtigt, at det er BARNET – ikke forælderen – der tilmeldes. 
 

Ad. pkt. 7: Eventuelt 

 
Opslagstavle. Bjarne undersøger. 
Fælles fodslag! Der kan laves pressemeddelelse for at fortælle, at MIF er i gang igen efter Corona. 
Billeder! Husk gerne at tage billeder, når I afholder arrangementer, træning eller andet. 
 
 

Næste FU: 8. november 
Næste HB: 24. november 

 

 
Mange hilsener 

 

Jeanette Myllerup 
Sekretær 

 

 


