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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

04-04-18

Tidspunkt:

18:30 - 21:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:

Bestyrelsen
Allan Pertti Frandsen

Deltager:

Helle Ullerup
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
-Pkt. 1A
Konstituering af bestyrelsen
-Pkt. 1B
Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Oldboys.
Senior.
Ungdom.
Presse.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer, herunder:
Klub workshop
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Deltagere:
Kurt Due Petersen (KDP), formand
Jan Nielsen (JN), ungdomsansvarlig
Henrik N. Christensen (HNC), suppleant
Allan Pertti Frandsen (APF), senioransvarlig (referent)
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Afbud: Niels Hejslet (NH), kasserer, og Helle Ullerup (HU), sekretær

Pkt. 1 Konstituering, samt opfølgning på referat, facebook, siden sidst samt årsplan.
Bestyrelsen blev konstitueret efter samme model som i 2017. Ingen ændringer. KDP vil orientere DRU og EGIF. For nærmere information om
bestyrelsens sammensætning – se referat fra generalforsamlingen 2018.
Referat fra bestyrelsesmødet den 3. marts 2018 blev godkendt og arkiveret.
Det blev vedtaget at oprette et nyt undermenupunkt på www.erritsoerugby.dk, hvor mødereferater fra bestyrelsesmøderne løbende vil blive
uploaded. Ansvar for oprettelse af menupunktet: KDP.
KDP vil opdatere brev og sende ansøgningen vedrørende Elitepuljen.
APF k til opgave at besvare kommunens rykker vedrørende haltimer 2018/2019. JN ønsker haltimer for ungdom hver tirsdag kl. 17 – 18,
alternativt kl. 18-19 samme ugedag. Seniorer: Hver torsdag kl. 18-20.
Vedr. økonomisk dækning af en ekstra buskørsel til og fra en DM-runde øst for Storebælt: JN undersøger praktikken hos formanden for DRU.
Feriesjov, ungdom: JN undersøger sagen.
Pkt. 2 Økonomi
NH havde dagen før mødet fremsendt en økonomisk status, som bl.a. viser, at vi efter årets første tre måneder har et lille driftsoverskud på
cirka 3.100 kroner.
Pkt. 3 Div. udvalg
Sponsorer:
Reklameskilt for ny sponsor, MRAS, blev før påske hængt op ved siden af de re øvrige sponsorskilte ved hjemmebanen. 5 styk spilletrøjer og
5 shorts med denne sponsors navn og logo er desuden bestilt hos AKUMA Sports og vil blive leveret omkring den 30. april.
APF vil snarest holde møde med nyt medlem af sponsorudvalget, Hans Erik Severinsen (HES). Målet er at give HES en status på, hvor langt vi
er nået, gøre ham opmærksom på allerede indgåede mundtlige og skriftlige aftaler, samt forsyne ham med en standardkontrakt, så han kan
komme i gang med søgning af ere sponsorsamarbejder. Sponsorpolitikken fra vores klubhåndbog vil HES samtidig få udleveret.
FRØS Sparekasse, som i fjor var én af to hovedsponsorer for seniorerne, vil i løbet af april blive kontaktet af APF. Også den nye ejer af REMA
1000, Vestcentret, vil blive kontaktet vedr. forlængelse af sponsorat. Ansvar: APF.
KDP vil kontakte en anden mulig sponsor, som i januar gav mundtligt tilsagn om at indgå sponsorsamarbejde.
Klubhus:
Udlån af vores klubhus kører fortsat planmæssigt og tilfredsstillende. Stor tak til klubhusudvalget.
Planlægning af bemanding af klubhuset, baren og køkkenet til samtlige seniorernes hjemmekampe i 2018 er desværre kommet for sent i
gang. Bestyrelsen forventer, at denne faste opgave dog vil blive løst af klubhusudvalget, som har bekræftet, at det bliver den. En gennemgang
af alle klubhusudvalgets opgaver, som beskrevet i klubhåndbog, vil blive foretaget hurtigst muligt. Ansvar: APF.
Manglende fugning langs gulvene vil støtteudvalget ”Fratres Ovalibus, i daglig tale: Oldboys-logen vil se nærmere på det i løbet af foråret.
Fliser uden for klubhuset trænger fortsat til løft og planering. Også dette vil oldboys se nærmere på i løbet af foråret. Endelig vil oldboys-logen
se på, hvordan køkkenet kan opgraderes. Alt sammen for de penge, som logen har genereret siden starten i foråret 2017.
Oldboys:
Over 30 oldboys har foreløbig betalt deres kontingent 2018 - til både logen og klubben. APF overfører løbende til NH den del, der tilhører
klubkassen.
Støtteudvalget / logen afholder årets første træf i klubhuset lørdag den 28. april. Der søges samtidig arrangeret en bustur til XV-landskampen
Danmark vs Estland, der er VM-kvali kationskamp.
Tilbuddet om selve buskørsel til og fra landskampen er åbent for alle, uanset om de er oldboys eller ej - også supportere eller medhjælpere i
vores klub. Målet er at få fyldt bussen og få en god rugbyoplevelse. Det efterfølgende logearrangement i klubhuset er udelukkende for oldboys.
APF har til opgave at skaffe borde og stole til arrangementet, idet klubbens eget inventarer fra klubhuset for længst er lovet til anden side 27. –
29. april.
Logen tager fortsat gerne imod ansøgninger om donation af midler fra logens kontantkasse. Fokus er på de ting, som klubben normalt ikke
selv afholder udgifterne til. Ansøgninger sendes til: senior@erritsoerugby.dk.
Seniorer:

a. Ny seniortræner søges fortsat. Til tiltrædelse snarest muligt.
b. Der er fortsat god opbakning fra spillerne til det kollektive trænerteam anført af Thor Steendahl, den nye holdkaptajn.
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c. Den 17. marts blev der gennemført RAW-træning for seniorer og efterfølgende træningskamp. Modstander / gæst var de danske
mestre fra Aarhus RK. Samlingen og træningskampen blev med få dages varsel yttet fra Århus til Erritsø. Dagen forløb meget
tilfredsstillende under ledelse af ARK-cheftræner Chris Adby og vores egen Michael Klæsøe. Inden omklædning gennemgik trænerne
planen for dagen og for resten af 2018. Dommer Mike Hawkins gennemgik dernæst de temaer, som dommerne vil fokusere på i
2018-sæsonen. Trods kulde og frosthård bane blev det en god oplevelse. Mike Hawkins og en anden dommer, Dennis Graversen,
dømte hver en halvleg. Gæsterne fra ARK trak det længste strå med en fortjent sejr på 10 – 20 efter 0 – 10 ved halvleg. En god
optakt til sæsonen, trods det kolde vejr og den hårde træningsbane.
d. Pokalsemi nalen hjemme mod RK Speed blev - grundet vejrudsigten for påsken - udsat fra lørdag den 31. marts til lørdag den 5.maj.
DRU har bekræftet ytningen og dommeren er orienteret.
e. Ændret turneringsplan for 1. division er offentliggjort på hjemmesiden, facebook og klubhusets opslagstavle. Kampoversigten
indeholder også pokalkampe, RAW-samlinger og RAW-kampe.
f. Holdleder Michael Axø har givet spillerne en oversigt over, hvilke spillere, der har ansvar for tøjvask efter kampene i hele sæsonen.

E) PR og presse:

Godt indlæg i årets andet nummer af EGIFs klubblad ’SPORT’, som vores PR-ansvarlige Paul Erik Jensen fortsat indsender materiale til.
Bestilling af klubtrøjer, hoodies, etc med klublogo: APF har d.d. sendt en samlet bestilling til Akuma Sports. Forventet levering 30. april, inkl. 5
ekstra spillertrøjer, 7 ekstra shorts, og 7 ekstra par sokker til seniorerne.
Årets første pressemeddelelse planlægges udsendt den 5. eller 6. april, som optakt til 1. divisionskampen hjemme mod RK Speed. Dette
bliver vores sæsondebut i landets øverste rugbyliga.
F) Ungdom:
Hundested RK har overtaget værtskabet for årets første DM-runde fra Gentofte. På nær U-10 hold er vi med i alle rækker. Vores U12 og U18 er
helt rent EGIF. U14 og U16 har hold fællesskab med andre klubber. Stor ros til Kenneth Holm, der træner ungdommen ot. Også ot, at Kevin
Harmon er startet som ungdomstræner. Bestyrelsen retter sin tak til alle ungdomstrænerne i vores klub.
Kids First: Vi havde tre, som deltog i kurset i Odder. Det var tre forældre til børn / unge spillere.
Politik for alkohol – og energidrikke – skal inkluderes i klubhåndbogen. Vi har som klub fortsat en nultolerance over for alkohol til unge under
18 år. Ansvar: Bestyrelsen kollektivt.
Forældremøde planlægges til afholdelse tirsdag den 10. april. Ansvar: JN.
G) EGIF:
Brev fra Kurt Hansen, kasserer i EGIF: Hele 650 betalende til dilettant-forestillingerne i marts.
Repræsentantskabsmødet i den selvejende Institution foregik i marts. Referatet afventes.
Fra hovedbestyrelsesmødet i marts: Nedgang på cirka 200 i samlet medlemstal. Nye aktiviteter: Tre personer er gået i gang med oorball,
sammen med DGI. LAN-party den 3. marts var en succes. E-sport under opstart. Fitness kører fortsat godt og påtænker fysisk udvidelse.
Pkt. 4 Indkommen post
Kommunen har sendt reminder på tilskud fra Fredericia-ordningen. Ansvar: KDP.
Rykker fra sportschef Mikael Lai Rasmussen, som beder om udfyldelse af skema med faktuelle oplysninger. JN vil udfylde og svare.
Preben Rasmussen har bekræftet møde i klubhuset den 10. april. Deltagere: KDP, APF, holdleder Michael Axø m. .
Mail fra Thomas Arvad, ungdomstræner: Han spørger om bestyrelsens holdning til støtte til ungdomsspilleres ture landsholdsaktiviteter. KDP
taler med ham for at afklare sagen.
KDP har talt med SIF om varmepumpe. Sagen stilles i bero.
SIF nedlægges senere i foråret. Idrætsråd under kommunen kan blive oprettet.
Klimaskærm, vores behov er: a) Maling af vinduer og døre, b) Rep.af tag, c) Gugning en mulighed, d) Rep. Af udvendige huller i klubhusets
mure. KDP undersøger. NH bedes svare på, om forsikringen dækker ødelagte udvendige kakler.

Pkt. 5 Kommende arrangementer
Workshop søndag den 8. april: Foreløbig dog kun 5 tilmeldte, hvoraf de 3 er bestyrelsesmedlemmer. APF sender derfor en rykker vedr.
tilmelding - også på engelsk. Med vægt til IDÉER. Deadline for sidste tilmelding er fredag den 6. april kl. 16. Opnås ikke ydereliger 6
tilmeldinger fra ikke-bestyrelsesmedlemmer, søges workshoppen udsat til senere på året.

Pkt. 6 Eventuelt
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Hvordan sikrer vi maksimal deltagelse ved bestyrelsesmøderne fremover? Der fremkom ere bud på sagen, fx at alle bestyrelsesmøder
fremover afholdes hos klubbens sekretær.
KDP opfordrede de øvrige bestyrelse til at uploade alt relevant materiale, også arkivmateriale, til Conventus. Inkl. godkendte referater.
Der blev ikke aftalt dato for nye bestyrelsesmøde.
Mødet sluttede kl. 21.15.
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