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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 25-04-13

Tidspunkt: 20:00 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Mødelokale ved omklædningsrum

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Fie Severinsen Bøgh
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

Dagsorden

Pkt. 1 Opfølgning referat fra sidste B-møde og Årsplan

Pkt. 2  Økonomi                     
 
Pkt. 4 DIV. Udvalg 
  
 Ungdom 
 Senior 
 Sponsor 
 Klubhus 
 Presse 
 EGIF 
  
Pkt. 5 Ungdoms DM 
    
Pkt.6 Indkommende post

Pkt.7  Eventuelt.

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Bestyrelses møde d 25 april 
 
Fremmødte: Kurt Pedersen (KP) , Niels heislet (NH), jan Nielsen (JN) Poul Lykkegaard (PL)og Fie Bøgh (FB) 
 
Afbud: Henrik Christensen (HC) 
 
-Pk 1 . Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. 
 
 Referatet er godkendt 
 
-PK 2 Økonomi 
 
 Pt overskud på 846,26kr. 
 
 Jonathan linde og Christian Meldgaard mangler stadig at betale kontingent.  
 
-PK 3 Div udvalg. 
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Sponsor: 
 
 PL har haft kontakt til Generalen, der er blevet lavet en 2 årig kontakt på 3000kr pr år. 
 
 Derudover har PL fået et engangs beløb på 4500kr fra Provipal APS. Det er tilskud til ungdoms trøjer. 
 
 KP kontakter ELP omkring sponsorat til ungdoms stævne.  
 
Klubhuset: 
 
 NH, KP og PL holder møder med udvalget tirsdag d 30 april.  
 
Senior: 
 
 Sejr på hjemmebane. 
 Der er blevet oprettet et spiller udvalg, de har ansvar for at kåre dages spiller mm. Samt styrke det sociale sammenhold.  
 Århus kampen er �yttet til den 7 maj i Århus.  
 
Ungdom: 
 
 Ungdoms har været på første stævne i hundested med 12 spillere. 
 Ungerne havde en positiv oplevelse. 
 Pt er der 16 ungdoms spillere. 
 KP kontakter sport 24 for sponsorat af ensfarvet trøjer til u10 holdet, så de kan spille i ens tøj, til det nye kommer hjem. 
 JN skal have nøgle til køkkenet.  
 
EGIF: 
 
 Der er blevet afholdt halfordelings møde.  
 Vi har fået timer onsdage, 1 time pr gang. Tidspunktet er ikke helt fastlagt endnu. 1730-1830 hal 1 
 Tirsdage i hal 2 fra 18-1930- der skal sættes badminton net op efter endt tid.  
 
-PK4: Ungdoms DM 18 maj. 
 
 Brugsen sponsorer 400 stk sodavand, mod vi køber chokolade mm til stævnet hos dem. 
 Axeltovets pølsevogn sponsorer kød plus brød. 
 
 JN har ansvaret for forplejning.  
 KP og PL har ansvar for at teltet kommer op og borde/stole. 
 JN spørger Ole Bang, om han vil stå for koordinering af baner, opkridtning, mål mm. 
 Omklædnings rum ér booket.  
 JN sender plan ud til de andre klubber, omkring baner og omklædnings rum. 
 Forældre skal hjælpe med salget af mad og drikke og oprydning. 
 KP arrangerer samarit.  
 
 Møde d. 6 maj kl 19.00 i klubhuset 
 
-PK 5. Indkommende post.  
 
 Banestatus møde i Fag & Firma d. 2 maj. Kl 1630. 
 
 
- Næste møde 17juni kl 1900


