
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 02.02.2022 kl. 17.30 i Bramming 

Kultur- og Fritidscenter 

 
Afbud: Kim Bo S., Kim N.  

Fraværende: Kenneth B 

  
Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Godkendt. 

 

2. Orientering fra FU  

Den nyligt udsendte medlemsundersøgelse er blevet kigget igennem, dog kommer vi 

tilbage hertil senere på mødet. 

Ellers intet nyt fra FU. 

 

3. Nyt fra udvalg  

Intet nyt fra fordelingsudvalget 

 

Brigitta havde søgt Norlysfonden til en mobil scene, som medlemsforeningerne i 

Esbjerg Kommune kunne bruge, hvis vi fik en sådan. Norlysfonden har bevilget 

100.000 kr. Dette er 200.000 mindre end vi havde søgt, så der ligger lidt arbejde 

forude, hvis vi vil have pengene hjem. Pengene skal være fundet inden 31/12-22, ellers 

mister vi pengene fra Norlys. 

Claus Jensen meldte sig til at kigge på nogle fonde. 

 

SSP har ikke fungeret efter hensigten de sidste 2 ½ år, så ingen møder her. Der tages fat 

i Vibeke Stage, som er leder for SSP. 

 

Der har været møde i SEPEs bestyrelse, og 2 nye er kommet i bestyrelsen: Rasmus 

Rasmussen og Hans Erik Andersen. 

De nye bestyrelsesmedlemmer skal lige køres ind. 

Herudover berettes der om, at skøjtebanen på torvet har nogle udfordringer. Noget 

teknik er gået i stykker, og stopper muligvis sæsonen nu. 



EIR skal også indstille et medlem til SEPEs bestyrelse, og en enig EIR-bestyrelse 

pegede på Palle, for endnu en periode. 

 

Der berettes om, at Veldtoftes kunststofbaner skal udskiftes. Dette er et meget dårligt 

tidspunkt lige nu, idet banerne bruges. Det ville være hensigtsmæssigt at trække 

renoveringen til april 2022, da de på dette tidspunkt ikke bruges mere. 

 

Tommy er blevet Danmarksmester i Curling, stort tillykke med dette! 

 

Helle har haft fat i Kim Bo, SGI-samvirke har ikke deltaget i vores 

medlemsundersøgelse. De melder tilbage, at de er max pressede rent administrativt. 

Foreningen ønsker møde med EIR, for at drøfte muligheder. 

 

Det ville måske være godt at genoptage foreningsbesøg. 

 

Der spørges ind til, om en ”Hal” kan være medlem af EIR. Dette er ikke en mulighed, 

idet vi kun optager foreninger, som er under folkeoplysningsloven. Men en ”hal” kan 

tage kontakt til en forening og her komitte sig, og herved på vegne af foreningen, blive 

hørt. 

 

4. Status af medlemsundersøgelse (arbejdsgruppens resultat vedhæftet)  

Medlemsundersøgelsen er sendt med i vores mødeindkaldelse. Der har været 4 

personer fra bestyrelsen til at kigge undersøgelsen igennem, og her lave et 

sammenskriv af tendenser. Det er et stort og flot stykke arbejde! 

27 foreninger ud af 162 har deltaget i undersøgelsen, så ikke ret repræsentativt. Vi 

drøftede, hvordan dette kunne være. Hvem er det egentlig der modtager undersøgelsen. 

Er vores medlemsmails opdaterede, eller lander mailen tilfældigt. Undersøgelsen bærer 

også præg af, at det måske ikke er en samlet bestyrelses vurdering, men 

enkeltpersoners. 

Der kigges videre på, sammen med Mai, hvordan mail lander ude i foreningerne. Dette 

tager Henrik sig af. 

 

I bestyrelsen samler vi op på medlemsundersøgelsen på et senere tidspunkt. 

Undersøgelsen kan bruges ifm. Børn og Kultur, men skal først forbi forvaltningen, så vi 

tager kommandovejen. 

 

5. Konklusion af medlemsundersøgelsen, med udgangspunkt i et årshjul for EIR’s 

arbejde v/Helle  

Helle delte et årshjul rundt. Dette blev gennemgået, og her blev lavet enkelte tilføjelser. 

En enig bestyrelse synes det var et godt værktøj, som b.la. giver et godt overblik over 

de enkelte kvartaler. 

 

6. Planlægning af repræsentantskabsmødet d.16. marts (hvem genopstiller?)  

Alle på valg, ønsker genvalg. 

 

Årets klub blev drøftet, men tages op igen. 

 



7. Evt.  

Der blev drøftet en foreningsaften, ala en messe, hvor vi og foreninger kunne være 

repræsenteret. Man kunne komme og få en uforpligtende snak med et 

bestyrelsesmedlem fra EIR. (oktober md.) For at gøre det mere attraktivt kunne man 

måske have et kendt trækplaster. Punkter på en sådan aften kunne måske være noget 

om foreningsportalen, foreningsguiden, noget om det at være nyt bestyrelsesmedlem 

osv. 

 

 

For referatet 

 

Steve Lindhardt 


