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Augustenborg, 26. februar 2023 

 
Referat fra MIF hovedbestyrelsesmøde 

i Augustenborghallerne 
 

Onsdag den 22. februar 2023, kl. 19.00 
(i kælderen) 

 

 

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 LD ✔ 

Håndbold Maria Kolmos MK ✔ 

Gymnastik Sarah Thysen ST ✔ 

Tennis Kurt Christensen KC ✔ 

Petanque Kim Witte KiW ✔ 

Løb Karin Wind KW Afbud 

Kultur Kasper Keller Petersen KK Afbud 

Linedance Lars Øhlenschlæger LØ 
Ikke 

fremmødt 

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

Dagsorden: 
 
1. Aktivitetsudvalg  

- Forårsfest bliver sandsynligvis til efterårsfest.  

- Så småt i gang med planlægning omkring ringridning. Udgangspunktet er det samme som sidste år. 

Sønderborg Ringridning er 2. weekend i juli, og vi har brug for frivillige fra 7. juli til tirsdag den 11. juli. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt uden kommentarer. 

 

3. Orientering fra formanden  

Haltimer 
Haltimefordeling skal snart afleveres og det er igen den 10. april i et nyt system, da det er op til påske, skal de 
enkelte afdelinger har indleveret ønskerne til Bjarne senest den 1. april. 
 

https://www.mif.dk/media/2320/referat-fra-mif-hb-moede-23-november.pdf
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Opslagstavle i forhallen 
- FU vil hænge opslag op med afdelinger og formænd/kontaktpersoner, info til til hjemmeside.  
- Det er op til afdelingerne selv at gøre brug af tavlen.  
- Der vil komme en ”Banner” op over tavlen for at vise det er info vedr. MIF.  
- Hvis vi ser opslag, der ikke er fra MIF, må de fjernes, men HUSK at flytte dem over på søjlen!  
- Vi skal selv fjerne det, vi hænger op, hvis det udløber (f.eks. arrangement mv.).  
- Haltidsoversigt kommer på tavlen fra næste sæson. 
 
Fælles opfølgning med DGI til foråret? 
- HB beslutter, at der ikke laves fælles opfølgning.  
- DGI er ikke relevant for alle afdelinger.  
- Det er op til afdelingerne selv at kontakte DGI efter behov, og afdelingerne kan selvfølgelige også have gavn 
af at hjælpe hinanden indbyrdes.  
- Hvad er der gjort siden DGI-besøget? Tennis har lavet 3-års vækstaftale med DGI, hvor de må trække på DGI-
konsulenter. Petanque har slået sig sammen med andre klubber i Sønderjylland, da det er for dyrt selv at 
hente en konsulent til klubben. Gymnastik er mere obs på fællesarrangementer og SoMe. 
 
Hjemmeside 
- Opgradering på vej og det gøres i samarbejde med Michael Haug. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamling den 22. marts kl. 19! Alt er på plads. 
 
Diverse 
- Skema til Godtgørelse for 2023 ligger på hjemmesiden.  
- Vi går ikke ind i OK Benzin-sponsoraftaler. 
- Workshop om "Unges frivillige engagement" på Sønderborg Kaserne den 28. februar – hvordan får vi flere 
unge til at engagere sig som frivillige i foreningslivet. Bjarne og Jeanette tager afsted. 
- Fritidsfest fredag den 24. marts. MIF har 5 billetter. Hvem vil med? Kontakt Bjarne. 
 
4. Orientering fra kassereren 
 
Regnskabet for 2022 blev kort gennemgået og vil blive fremvist på den kommende generalforsamling.  
 
5. Børneattester  
Der blev orienteret om status. 
 
6. Nyt fra afdelingerne  
 
Tennis 
- Årsmøde – udskiftning i bestyrelsen, mangeårig formand og det sidste år som næstformand Thorkild 
ønskede ikke genvalg, men Thorkild fortsætter som suppleant. Godt årsmøde.  
- I gang med at forberede den ny udendørssæson; få overblik over, hvad der mangler af materialer.  
- Datoer for begivenheder ligger på hjemmesiden.  
- Mulighed for samarbejde med Gymnastik. Måske kunne nogle gymnaster tænke sig at prøve kræfter med 
tennis efter endt gymnastiksæson. 
- Der er indgået en Vækstaftale med DGI, hvor Tennis kan gøre brug af DGI’s konsulenter til at identificere 
f.eks. målgruppe. Samarbejdet er i opstartsfasen. 
- Tennis er med i Tennissportens Dag den 27. april, hvor deltagende klubber åbner tennisbanerne for alle 
interesserede.  
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Fodbold 
- Der er afholdt indendørsstævne – stor succes. 86 tilmeldte hold og INGEN udeblevne hold. Stor ros fra alle 
deltagere. Alt udsolgt i Amerikansk Lotteri. Kellmann Cup afholdes igen i 2023. 
- Årsmøde med lidt udskiftning i bestyrelsen. 
- Nyt på kontingentfronten. Fra sommerferien bliver al kontingent på abonnement. Desuden to satser for 
seniorer: En sats, hvor medlemmet siger ja til at hjælpe frivilligt, og en sats, hvor medlemmet ikke ønsker at 
hjælpe frivilligt. De ekstra midler skal gå til f.eks. dommere til de yngste hold. 
 
Gymnastik 
- Julearrangement gik supergodt. 
- Planlægge opvisning den 18. marts.  
- Årsmøde gik fint. En ud en ind. 
 
Håndbold 
- ”Trille Trolle” kører for fuld udblæsning: 15-17 tilmeldte børn, det er om lørdagen kl. 9-10.  
- Kontingent er på plads og inkluderer en t-shirt. 
- Muligvis to unge mænd på ”Trille Trolle” kursus, så der kan oprettes endnu et hold. 
- ”Trille Trolle” afholdt julearrangement og takker Aktivitetsudvalget for sponsering af slikposer. 
- Ulkebøl har kontaktet Maria ifm. Vidar Cup. Hun bliver halansvarlig for cuppen, der afholdes i 
Augustenborghallerne den 15-16. april.  
 
Petanque 
- Bestyrelse uændret. Starter stille og rolig op. 
- 25 års-jubilæum. Måske planlægges der noget. 
 
Kultur 
Kasper kunne ikke komme og kunne heller ikke finde suppleant, men har sendt følgende, der blev læst op på 
mødet: 

"Jeg kan meddele at det går fremad med forberedelserne til Als Revyen 2023, og vi har planlagt og indkaldt til 
vores årsmøde, som afholdes planmæssigt den 4. marts kl. 13, som Bjarne også er underrettet om. 

Vi har fire bestyrelsesmedlemmer til genvalg, og de ønsker alle genvalg (Kristina, John, Marianne og Peter). 
Peter giver udtryk for at det hans sidste periode i Kulturafdelingen, og det er aftalt med ham, at der lægges en 
plan for hans gradvise tilbagetrækning over de næste to år. Dette vil sikre at Peter kan overkomme 
arbejdsbyrden på en forsvarlig måde, men også sikre at der sker en fordelagtig overlevering af hans erfaring 
og viden til Kulturafdelingen. 

Derudover åbner vi op for at der kan vælges op til to suppleanter til bestyrelsen i kulturafdelingen. 

Ved seneste bestyrelsesmøde gennemgik vi også vores regnskab for 2022. Ved denne gennemgang fik vi kigget 
lidt nærmere på de forskellige poster, der har været årsagen til vores underskud, og det blev bemærket at 
årsagen til størstedelen ikke forventes at gentages i det aktuelle regnskabsår, hvorfor vi ikke er bekymrede. 
Ligeledes bemærkes det at vores indkomne sponsorbeløb i 2023 kommer til at være en smule højere, end det 
var forventet i budgettet for 2023. 
  
På musiksiden har vores musikansvarlige Poul følgende: 
  
Det forgangne år bød igen på en række gode oplevelser i Kultursalen. Det var en blanding af kendte og nye 
ansigter, som gik på scenen. 
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Vi startede sæsonen med Almost Irish, som igen leverede en fin og festlig koncert. Herefter var det duoen 
NOW som indtog Kultursalen. 
  
Et nyt tiltag var en dobbelt koncert for de mindste med Skrallebang og Trommerum. Det var fin underholdning, 
men desværre var det kun få,  
som benyttede sig af tilbuddet. 
  
Sidst på efteråret havde vi besøg af Signe Svendsen, der bestemt er en kandidat til gentagelse. 
  
Mark og Christoffer spillede en forårskoncert, samt to julekoncerter. Igen en stor succes. 
  
Den første koncert i 2023 var med Rikke Thomsen, som spillede for en fuld sal. Det var en super god aften. 
  
I 2022 fik vi installeret en ny, digital mixer, som gør det nemt at lave lyd til både revy og koncerter. Tak til 
Sønderjysk Forsikring for sponsoratet." 
 
7. Eventuelt  
DGI-foreningspuljen er åben igen. Søg endelig – man kan kun få nej – Kom med et oplæg og send det til 
Bjarne. 
 
 

MIF Generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 19 
 

Næste FU-møde er onsdag 26. april kl. 19 
Har I noget til FU mødet, bedes i sende det til Bjarne et par dage før 

 
Næste HB-møde er onsdag 10. maj kl. 19 

 
 

Mange hilsener 
Jeanette 
Sekretær 


