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Augustenborg, 2. oktober 2022 

 
Referat fra MIF hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Onsdag den 21. september 2022, kl. 19.00 
 

 

Afdeling Navn Initialer 
 

Forretningsudvalg Bjarne Laugesen BL ✔ 

Forretningsudvalg Per Johannsen PJ ✔ 

Forretningsudvalg Anne Christiansen (H-Bogføring) AC ✔ 

Forretningsudvalg Hanne Thomsen HT ✔ 

Forretningsudvalg Jeanette Myllerup JM ✔ 

Fodbold Lasse Duus + Mads Vestergaard LD ✔ 

Håndbold Maria Kolmos + Anne Kolmos MK ✔ 

Gymnastik Sarah Thysen + Christina Schmidt ST ✔ 

Tennis Kurt Christensen + Thorkild Holm KC ✔ 

Petanque Kim Witte KiW ✔ 

Løb Karin Wind KW Afbud 

Kultur Kasper Keller Petersen KK ✔ 

Linedance Lars Øhlenschlæger LØ Afbud 

Aktivitetsudvalg Peter Thomsen PT ✔ 

 
Mødeleder: Bjarne Laugesen  
Referent: Jeanette Myllerup 
 

Dagsorden: 
 
1. Temaaften med DGI om ”Flere frivillige og synlighed” 

 
Besøg fra DGI i form af Anne Sofie Berg, der er Idrætskonsulent i Gymnastik, og Anna Mortensen, der er 
Kommunikationskonsulent hos DGI.  
 
Kort snak om, hvad der var sket siden sidste temaaften, der omhandlede at få medlemmer tilbage. 
 

Status på DGI-temaaften d. 15. juni om at få medlemmerne tilbage, hvad er der sket i afdelingerne? 

Gymnastik: Mere synlighed online og nu også på Instagram, opslag om instruktører giver øget fokus. 

Håndbold: Trille-Trolle er godt fra start, opslag på Facebook med god respons – 40-50 i alt (voksne inkl.). 

Petanque: Mere synlighed ved arrangementer i Sønderborg, afventer tilbagemelding fra DGI. 

Aktivitetsudvalg: Promovering af aktivitetsweekenden. 

Fodbold: Har ikke haft tid til at starte noget op. Planer om MIF Fodbolddag til foråret. 

Tennis: Har afholdt Drop-in-event siden sidst med 15-20 deltagere. De fremmødte er nu ambassadører, og der 
er præmie til dem, der skaffer flest nye medlemmer i år. Det har været muligt at opretholde sidste års 
medlemstal. DGI deltager på bestyrelsesmødet, hvor der skal tales om muligheder og medlemmer. 

Kultur: Fokus på koncerter og revy – gerne flere frivillige til revyen til at hjælpe med det praktiske. 
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PDF og dokument fra aftenens temaaften om ”Flere frivillige og synlighed” er vedhæftet mailen med dette 
referat. 

 

Efter DGI-oplægget fortsattes med almindeligt møde – dog i afkortet form. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt. 

 

Børneattester 
Børneattester er en fast del af HB-møderne. Der skal indhentes børneattester hvert år, og når der starter ny 
træner/instruktør.  
 

 

Nyt fra kassereren 
 
- 2023 Budget: Sendes i uge 41 til afdelingskassererne og skal retur til Anne senest 4. november.  
FU gennemgår budgetterne og de godkendes på HB-mødet onsdag den 23. november.  
 
- Administrationsbidraget på 30 kr. fastholdes. 
- Alle medlemmer skal indmeldes inden 31/12. 
 
- Sønderborgordningen er modtaget og fordelt ud i de enkelte afdelinger. 
- Ringridning, fordeling af timebidrag (kroner) til de enkelte afdelinger kan ses i Conventus. 
- Hvis afdelinger vil søge hos DGI, så søg endelig, kontakt Bjarne, man kan kun få nej. 
- I budgetaftalen for 2022-25 har Byrådet afsat 1 million kr. ekstra, som man kan søge tilskud fra, I kan læse 
mere i referatet af 7. september 2022 fra Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (KIM). Pkt. 3 fortæller 
om ansøgningskriterier, foreningsspor mv.  
 
 

3.  Nyt fra afdelingerne 

 

- Aktivitetsudvalg 
Lille overskud på aktivitetsweekend, godt bagagerumssalg, men flere hold ses gerne til rundboldturneringen. 
Sønderborg Ringridning gav fint overskud, og Peter takkede for hjælpen til alle afdelinger og frivillige. 
 

- Gymnastik 
Der laves SoMe-opslag om holdinstruktører, og der er planer om flere initiativer og julearrangementer. Der 
mangler desværre stadig instruktører til herremotion og parkour. 
 
- Fodbold 
I gang med planlægning af Kellmanns Cup. Der er startet op med Serie 1.  
 
- Tennis 
Velbesøgt drop-in. Ser frem til møde med DGI. 
Udendørssæson lakker mod enden, men der spilles nok en måneds tid endnu. Indendørs er der kun 
begrænsede muligheder. Indendørstider ligger torsdag/fredag eftermiddag, og der er plads til 3 hold double. 
Drop-in-arrangementerne var godt besøgt med 15-20 personer. Alle er velkommen til at komme at kigge. Der 
arbejdes i bestyrelsen med håndtering af skader, fodskader mv. og der er aftale med Fysio Performance 360 i 
Hørup. Lignende aftale kan måske være interessant for resten af MIF? Dette tages op næste gang. 

https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis?id=14ddd4c4-c73b-4f43-8dd6-e00047749e40&punktid=93891c56-e06e-417c-aecd-eac43d953695
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Hvad angår flere frivillige, så foreslår Kurt, at man kan forkæle de frivillige, f.eks. i forbindelse med 
Aktivitetsdagen, hvor de frivillige kan inviteres. 
 
 
- Petanque 
Sidste arrangement er 1. okt. Mht. Kurts forslag om invitation af frivillige, så fortæller Kurt, at alle 14 
medlemmer er frivillige – alle har en post, så spørgsmålet er, hvem der skal betale. 
 
- Kultur 
Der har været afholdt børnearrangement, men det har måske ligget på et forkert tidspunkt (samtidig med 
Trille-Trolle). Der påtænkes at sætte det sammen på en anden måde.  
Næste koncerter er Signe Svendsen (25. november) og vanen tro Mark & Christoffer (16. og 17. december). 
Alsrevyen starter op i oktober. 
 
- Håndbold 
Trille-Trolle – god opstart med lege, billeder og artikel i SønderborgNyt, mere synlighed. 15 børn + 
forældre/bedsteforældre. Der er aftale med hallen om kaffe/saftevand de første par gange. Maria er glad for, 
at det har kunnet lade sig gøre at flytte tiden til lørdag. Det er ikke så nemt med opbakning til seniordamer.  
 
 
4. Eventuelt  

 
 

Næste FU-møde er 9. november. 
Årets sidste HB-møde er 23. november. 

 
 
 
 
 
 

Mange hilsener 
Jeanette Myllerup  

Sekretær 
 

 
 
 


