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Augustenborg, 23. november 2022 

 
Referat fra MIF hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Onsdag den 23. november 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 – afbud 

Forretningsudvalg Jeanette Myllerup JM 

Fodbold Lasse Duus LD 

Håndbold Maria Kolmos MK – afbud 

Gymnastik Sarah Thysen ST 

Tennis Kurt Christensen KC 

Petanque Kim Witte KiW  

Løb Karin Wind KW 

Kultur Kasper Keller Petersen KK – afbud 

Linedance Lars Øhlenschlæger LØ 

Aktivitetsudvalg 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 2023) 

5. Børneattester 

6. Nyt fra afdelingerne 

7. Eventuelt  
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Ad. pkt. 1: Aktivitetsudvalg (PT) 
 
Børnedisko og 80'er-fest desværre aflyst pga. for få solgte billetter. Måske skal vi prøve noget nyt, 
Augustenborghallernes bestyrelse og MIF bakker op om et nyt initiativ. Der arbejdes videre med idéen om en 
forårsfest. 
 

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

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

Svar på spørgsmål: Tennis foreslog på tidligere møde, at afdelingerne kunne gøre det attraktivt at være frivillig 
ved f.eks. at invitere frivillige til spisning på aktivitetsdagen, og at hovedafdelingen eventuelt kunne betale. 
Dette kan dog ikke lade sig gøre, da det er afdelingerne, der har pengene. De enkelte afdelinger må naturligvis 
invitere og betale for hvem de ønsker. 
 
Haltider er på plads, men der er ikke reserveret så mange tider som sidste år. Det skyldes bl.a., at gymnastik 
herrehold og parkour er nedlagt pga. manglende trænere, og håndbolddamer er også stoppet. 
 
Generalforsamling i MIFs hovedbestyrelse  
Generalforsamlingen er sat til 22. marts kl. 19. I Forretningsudvalget er Bjarne og Jeanette på valg, kasserer er 
også på valg. 
 
Årsmøder 
Første del af 2023 er årsmødernes tid – husk at være ude i god tid, hvis I allerede nu ved, at I kommer til at 
mangle folk i bestyrelsen. 
 
Bemærk vedr. årsmøder:  
Årsmøderne skal gerne være afholdt mellem 1. og 24. februar. Giv Bjarne besked, når I kender datoen. I skal 
selv reservere lokale i hallen. 

 
FU- og HB-møder for 2023 
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Ad. pkt. 4: Orientering fra kasserer (AC) 

 
Budgetter 
Gennemgået og godkendt. 
 
Kontingent på abonnement 
Fodboldafdelingen har indført kontingentbetaling på abonnement på nogle af deres hold. Der tilmeldes 
betalingskort, og herefter trækkes kontingentet automatisk hvert halve eller hele år. Dette betyder, at 
spillerne ikke skal ind og tilmelde sig hvert år. 
 
Muligheden for kontingentbetaling på abonnement er tilgængelig for alle afdelinger pr. januar 2023. I kan se, 
hvordan fodbold har gjort det på følgende sider:  
https://www.mif.dk/fodbold/tilmelding-abonnement/ 
https://www.mif.dk/fodbold/tilmelding-engangs-betaling/ 
 
Passivt medlemskab sættes til 150 kr. for alle afdelinger. 
 

Ad. pkt. 5: Børneattester (BL) 

 

Børneattester er en fast del af MIFs HB-dagsorden. Der skal indhentes børneattester hvert år, og når der 

starter ny træner/instruktør. 

Ad. pkt. 6: Nyt fra afdelingerne 
 

Løb 
Der har været afholdt fest med rigtig god opbakning. Sidste torsdag i måneden hygges der, og der arrangeres 
også foredrag. Nisseløb er den 28. dec. Alle er velkommen – fællesløb. Klubben har en god gang træning 
under mottoet: Seriøs, social og sjov. 
 
Linedance 
Juleafslutning den 6. dec. Juleferie indtil januar. Sidste workshop måske i hallen. En danser er på 
instruktørkursus. Der er godt samarbejde i gang med Sønderborg Linedance, hvor instruktør og dansere har 
meldt sig ind hos MIFs linedansere og omvendt.  
I stedet for at kæmpe om de samme medlemmer satses på at hjælpe hinanden. 
 
Gymnastik 
- Der ses stigning i antal gymnaster på mange hold. Motionsherre + parkour er desværre nedlagt. Der er 
kommet tilflyttere på holdet – flere af dem tyske.  
- I trit med DGIs forslag afholdes der i år et julearrangement for instruktører – der skal satset på flere sociale 
tiltag for at holde på instruktørerne.  
- Skolen er blevet bedt om at rydde op efter sig og behandle udstyr ordentligt. Hallen har ryddet op i tingene, 
så der er mere plads til gymnastikafdelingens udstyr.  
 
Petanque 
Øver sig – venter på sommer. Graffiti hos petanque, rigtig ærgerlig oplevelse. 
 
 
 
 

https://www.mif.dk/fodbold/tilmelding-abonnement/
https://www.mif.dk/fodbold/tilmelding-engangs-betaling/
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Tennis 
- Udendørsbanerne er lukket for i år, og der er startet indendørs med double torsdag og fredag eftermiddag. 
Der er også mulighed for fredag aften – dette overvejes som tilbud og kan eventuelt være interessant for 
dem, der er på arbejdsmarkedet.  
- Den 16. december er der juletennis: Fælles morgenkaffe, tennisturnering til kl. 13, smørrebrød. Ren hygge 
og snak. Alle medbringer en flaske rødvin, og disse vine indgår som præmier i turneringen. 
- Der har været møde med Lars Elkjær fra DGI Tennis. Hvordan fastholdes og hverves nye medlemmer? 
Afdelingen har fået gode input og underskrevet en 3-års vækstaftale, der bliver fulgt op med jævnlige møder, 
hvor der ses nærmere på, om målsætningen følges. Der bliver også set på muligheden af at låne trænere i 
Sønderborg. Det bliver spændende at se, hvad næste år bringer. 
- Tennis holder årsmøde den 8. februar kl. 19.00 i hallen. 
 
Fodbold 
-Udendørssæsonen er afsluttet og gået ok. Andetholdet var tæt på at rykke til serie 3, omstrukturering af 
seniorhold – hvad skal vægtes? Social eller resultater. 
- Kellmann Cup lige på trapperne – ca. 35 hold. 
- Lige nu tanker om internationalt fodboldstævne: Fodbold er blevet kontaktet af internationalt 
turneringsbureau, der har spurgt, om MIF kunne være interesseret i at afholde stævne. Stævnet kommer til at 
ligge 3.-4. juni, og der er allerede tilmeldt 7 hold fra Holland. Stævnet er tidligere afholdt hos Sønderborg 
Boldklub. Største udfordring er, at stævnet kræver rigtig mange frivillige til servering, salgsboder, hjælp i 
forhold til overnatning på skolen, rengøring osv. Fredag til søndag anslås at kræve 70-75 frivillige. 
 
 

Ad. pkt. 7: Eventuelt 

 
Bjarne ønskede alle en god jul og takkede for indsatsen i 2022. 
 

NÆSTE FU-møde: 8. februar 

 

Har I noget, som FU skal drøfte, tage stilling til osv. – bedes I sende en mail  

til Bjarne på bjarne@mif.dk nogle dage forud for FU-mødet. 

 

NÆSTE HB-møde: 22. februar 
 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle 
 

 
Mange hilsener 

 

Jeanette Myllerup 
Sekretær 

 

mailto:bjarne@mif.dk

