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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 06-04-16

Tidspunkt: 17:30 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Allan Pertti Frandsen
Helle Ullerup
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

Dagsorden

-Pkt. 1A 
Bestyrelsen konstitueres.

-Pkt. 1B 
Opfølgning af referat,siden sidst, samt årsplan

-Pkt. 2. 
Økonomi

-Pkt. 3. 
Div udvalg.

Sponsor. 
Klubhuset. 
Senior.  
Ungdom.  
EGIF.

-Pkt. 4. 
Indkommende post. 

-Pkt. 5. 
Kommende arrangementer, 
 
-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Til stede:Henrik Nørman Christensen (HC), Kurt Due Petersen (KP), Niels Hejslet (NH), Helle Ullerup (HU). 
Afbud: Jan Nielsen (JN), Allan Pertti Frandsen (AF).

 

Ref: HU.

Dagsorden:

-Pkt. 1A
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Bestyrelsen konstitueres. 
HC fortsætter som senioransvarlig indtil AF kan tiltræde d. 1/5. 
Konstitueringen lyder således; 
Senioransvarlig og næstformand bliver Allan Pertti Frandsen 
Formand bliver Kurt Petersen 
Sekreter bliver Helle Ullerup 
Kasserer bliver Niels Hejslet 
Ungdomsansvarlig bliver Jan Nielsen 
Suppleant bliver Henrik Christensen 
Helle sender informationer vedr. bestyrelsen samt mailadresser til Rie.

-Pkt. 1B

Opfølgning af referat og intern kommunikation - herunder sociale medier, siden sidst, samt årsplan 
Kurt mangler stadig at lægge turneringsplan på hjemmesiden. 
Kurt har ansøgt om 8700 kr ved team ungdom - til telt. 
Helle har d.d. modtaget udkast fra Niels vedr. udarbejdelse af nye køresedler. 
HC har indkøbt takkegave til HC samt været til reception. 
Poulsen har ikke meldt tilbage vedr. hvor mange spillerdragter der mangler til senior. 
HC følger op på indmeldelser samt oplysninger af seniorspillere. 
KP har haft møde med tennis vedr. internet. De vil gerne dele deres net med os. Nu skal der indkøbes et kabel således at forbindelsen kan
testes. Endvidere er der mulighed for at trække net fra hallen - KP afventer yderligere udredning herpå. 
KP undersøger muligheden for at få cykelstativer ved kommunen. 
Ros for afholdelse af Rep. møde fra DRU. 
Afholdt kursus putting kids �rst - modtaget ros fra DRU. 
Årsplan skal følges mere stringent. Den kan med fordel optimeres og lægges på conventus. 
Hele systemet skal optimere således at det anvendes mere effektivt. Derfor kan gamle og nyere dokumenter oploades, så disse er gemt
samme sted og kan hentes fremadrettet. 
Der vil blive afholdt introduktion af conventus til interesserede bestyrelsesmedlemmer, således at alle har mulighed for at anvende systemet
effektivt. 
KP har søgt om haltimer - det samme som 2015.

-Pkt. 2.

Økonomi

Det ser knap så godt ud ift. økonomien på nuværende tidspunkt. Der er et overskud på omkring 50.000 kr., men der ligger en regning på
omkring 121.000 kr. til tømrerarbejde. Derudover forventes der ligeledes en regning fra murer. 
Budgettet ser dog på nuværende tidspunkt ud til at holde omkring renoveringen. 
Vi kan desværre ikke låne penge i banken på baggrund af manglende lejekontrakt. Denne er dog under udarbejdelse ved kommunen. Hvorfor
det forventes at kunne hjemtage lån i nærmeste fremtid. 
NH følger op på forhøjelse af lån m.m.

-Pkt. 3.

Div udvalg.

Sponsor.

Intet nyt.

Klubhuset.

Vi er i gang med at få lavet nye nøgler - KP sørger herfor. Der er udarbejdet ny nøgleliste samt lavet nøgleringe med navne på til de, der
fremover skal have nøgler. 
Renoveringen skrider langsom frem - der er få men væsentlige mangler.

Senior.

Der er turneringsstart på lørdag, hvor en tysk dommer skal dømme. JN har levet en Facebook invitation herpå. 
Jeppe Holm er udtaget til to kommende landskampe.

Ungdom.

Der er etableret et forældreudvalg, som består af Anne Sørensen (U10), Line Honore (U12) og Iben Arvad (U14/U16). 
Første forældreudvalgsmøde har været afholdt med spisning - der var 12 tilmeldte og fremtiden blev drøftet. 
Første klubaften er ligeledes afholdt. 
U16 opstarter nu træning om torsdagen, hvor de efterfølgende fortsætter træningen med senior indtil der trænes kontakt.

EGIF.

Der er opfølgning på Forårsfesten på fredag d. 8/4. Vi stiller med i alt 13 hjælpere til arrangementet. 
Plakaten til festen optimeres mhp. salg. 
Referat fra HB-møde - ingen opfølgning.
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-Pkt. 4.

Indkommende post.

Mail fra Fie vedr. Krofest med forslag til dato - denne skal ændres grundet sammenfald med afholdelse af forårsfesten. 
Opfordring fra DRU på at vi skal �nde dommere. 
Forespørgsel fra Carsten Andersen vedr. hjælpere til Triathlon. JN koordinerer hjælpere efter d. 15/4. 
Mail fra Macron vedr. Rugby artikler! Div. Informationer er sendt videre til JN. 
Mail vedr. Fredericia legene - vi takker for tilbuddet, men har desværre ikke mulighed for at deltage denne gang. 
Mail vedr. Lotteri fra børnehjælpsdagen - KP sender mail videre til Iben i forældreudvalget. Alle indtægter fra evt. salg vil gå direkte til ungdom.

-Pkt. 5.

Kommende arrangementer. 
D. 18/6 er der ungdomsstævne - KP booker omklædning samt baner ved skolen. 
Der følges op herpå til næste B-møde, hvorefter der indkaldes til møde med hjælpere, således ar div. opgaver kan fordeles.

-Pkt. 6.

Evt. Herunder næste møde

Næste møde d. 4/5 kl. 17.30-21.00. NH bestiller pizza til kl. 18.00.

 


