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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

30-04-14

Tidspunkt:

19:00 - 22:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Hos Poul

Gruppe:

Bestyrelsen
Fie Severinsen Bøgh

Deltager:

Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
Dagsorden
-Pk 1 . Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan
-PK2. Økonomi
-PK 3 Div udvalg.
Sponsor:
Klubhuset:
Senior:
Ungdom:
EGIF:

-PK 4. Indkommende post.
-PK 5. Arrangementer
-PK 6. evt. herunder næste møde
Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Referat af B møde den 30/4 2014

Fremmødte: Kurt Petersen, Henrik Christensen, Jan Nielsen, Niels Hejslet, Fie Bøgh, Poul Lykkegaard

-Pk 1 . Opfølgning af referat samt årsplan, siden sidst, godkendelse af dagsorden
Referat godkendt
JN har styr på feriesjov.
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Der er blevet søgt til team ungdom- vi forventer svar i midt juni.
Afklaring af sag vedr. lysanlæg: Vi skal betale 10 % af driftsomkostningerne, der er lavet en 2 årig kontrakt.
Opfølgning på årsplan.
Tak til ProPrint for roll ups.
KP har deltaget i skrivebords rugby i Århus, positiv oplevelse.
JN har deltaget i dialog møde omkring skolereform, der skal bruges mere tid på idræt hvorfor vi så får en mulighed for at komme mere ud til
eleverne, og holde længere trænings dage. Fokus vil dog blive på Erritsø central skole samt Bakkeskolen.
KP og PL har deltaget i Rep-møde, det var præget af manglende information.
-PK2. Økonomi
Pt et overskud på 1350 Kr., der mangler stadig penge ind for kontingenter samt arrangement i Bøgeskovhallen, samt udgifter til en
busregning.
-PK 3 Div. udvalg.
Sponsor:
NH vil undersøge om vi kan bestille en trøje som Frøs Herreds skal have.

Klubhuset:
Undersøger beklædning. Kurt snakker med Peter Gjerløff
Der skal ndes en ordning på baren.
Senior:
PL har indkaldt til spillermøde d. 1 maj.
Fremmødet til træning er meget lav.
Ungdom.
Erritsø Cup var en kæmpe succes. Stort fremmøde med 60 tilmeldte, spillere, forældre mm deltog.
Der er afholdt skolerugby for nogle skoler og samtidig planlægges der et rugby festival.
Første DM stævne gik godt- god sæson start.
U10 vandt 3 kampe og tabte 1.
Pt 22 spillere.
Ungdom skal spille opvisnings kamp i Odense.
JN samt 10 af spillerne skal med til Frankrig med 3 andre klubber.
Hele træner stablen skal have en stor ros for det otte arbejde der bliver gjort i ungdoms afd.
EGIF:
Vi har givet aktiv tirsdag lov til at ytte petanque banerne.
Der har været halfordelingsmøde. Vi har fået Bakkehallen onsdage kl 17-19. Og Erritsø Hallen fra 18-19.30 tirsdage hal 2.
Rep-møde i Erritsø Hallen
-PK 4. Indkommende post.
Der er kommet referat fra banestatusmøde fra kommunen.
KP kontakter kommunen omkring klipning på banen, det må ikke være for kort.
NH tager kontakt samt afregner klubhæfter.
KP skal til mødes med kommunen omkring fodboldfaciliteter ved erritsøhallen.
Vi er blevet kontaktet ang. arrangement i massehallen- kurt kontakter for at høre mere.
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-PK 5 arrangementer
Jubilæum, Bubsi indkalder til møde i maj.
Vi har fået tildelt regional ung stævne d. 30 aug. Der bliver inviteret tyske klubber til dette.
-PK 5 b) Generalforsamling
Referat gennemgået.
-PK 6 evt.
Vi skal hver i sær kigge på Vision 2015 i klubhåndbogen.
Næsten møde er d. 4 juni.
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