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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 13-08-12

Tidspunkt: 19:30 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Fie

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Eilif Sørensen
Fie Severinsen Bøgh
Henrik Nørman Christensen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

Dagsorden

Tom 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Bestyrelsesreferat 13/08/2012

 

Deltagere: Poul (PL), Fie (FS), Niels (NH), Kurt (KDP), afbud: Eilif og Henrik

 

Dagsorden:

 

 

PK.1               Opfølgning og godkendelse af sidste møde

                                       

PK.2               Økonomi        

                      Pris på telt for folk med tillidsposter i EGIFs rugby klub

                      Rock under broen

 

PK.3               DIV. Udvalg

                      Under EGIF OK vagter

                     

PK.4               Klubudvikling

                      Gennemgang af årsplan

                       

PK.5               Indkommende post
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PK.6               Eventuelt.

 

 

     PK.1     

-    Referat gennemgået og godkendt.

 

PK.2     

 -    Rock Under Broen er gået konkurs. NH har modtaget brev hvor det fremgår vi måske vil få 20% af de 17.000 kr. vi har til gode.

•-      Dermed ser det på nuværende tidspunkt ud til at vi kan afslutte regnskabet med en nul løsning. En betydelig fremgang i forhold til de
seneste år.

•-      Pris for leje af telt er fastsat til 2500 kr. Klubledere kan låne det gratis til personlige formål.

 

     PK.3

 

Senior        

-    Vi har frigivet licenser på Kenneth Holm og Richard.

•-      Senior har arrangeret og afholdt rengøring af klubhus og udendørsarealer. Der er lavet et rigtig �ot stykke arbejde.

•-      Der er bestilt omklædningsrum til efterårets kampe.

•-      De ældste ungdomsspillere træner med senior.

•-      Generelt god stemning og optimisme i truppen.

•-      Vi �ytter ikke turneringskamp når Hollænderne kommer d.29/10. Vi samler et hold til at spille bagefter.

 

Ungdom      

-    Der var næsten ingen tilmeldte til Ferie Sjov. Vi får dog 5000 kr. i tilskud.

•-      Kenneth Holm er stoppet som ungdomstræner. Vi takker Kenneth for hans store indsats for vores ungdomsafdeling.

•-      Bubsi vil lave træning kun for ungdomsspillerne hver torsdag op til stævner.

•-      Alexander Hansen har tilbud at overtage U16 træningen efter Kenneth Holm. Fie og Kurt holder møde med Alexander d.21/8 for at
gennemgå opgaverne.

•-      Fie spørger Thomas Daugbjerg om han vil træne kvinderne.

 

 

Klubhus      

-    Der er blevet ryddet op og gjort rent.

•-      Der er rigtig god belægning på lån af huset.

•-      Vi har fået alarm sat op, sponseret af Daugbjerg.

 

Sponsor      

-    Palle fabrikken og Pubben mangler at betale. Niels kontakter for at høre om der er noget galt.

 

EGIF          

-    HB referat gennemgået. Det fremgår at vi ikke har indsendt regnskab,  Niels sørger for det bliver sendt igen.

•-      Vi melder tilbage at vi gerne vil tage OK vagten d.29/9 kl. 9 - 13. Kurt kontakter Kurt Hansen med info.
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PK 4.         

-   Opgaver i kommende måned gennemgået. Der skal bestilles bus til senior, Poul kontakter Frits med datoer.

•-      Vi a�yser at kontakte skolerne med tilbud om træning af skoleelever pga. usikkerheden på trænersiden.

 

PK 5.         

-   Information omkring pokalturneringen. Vi ønsker at deltage, da det er god træning for unge spiller og nye spillere.

•-      Conventus betales af kommunen frem til 2015.

•-      Ny lov om børneattester gennemgået og forstået.

•-      Kontaktet af busselskab fra Middelfart. Niels tjekker priser.

•-      Vi har fået tildelt penge af elitepuljen til kursus for Bubsi og Nico. Kurset blev desværre a�yst.

•-      Der kommer mindst 22 personer på besøg fra Holland 26/27/28 oktober.

 

PK.6          

-  Eilif har meddelt Kurt at han ikke ønsker genvalg til næste Generalforsamling. Så har vi tid til at �nde alternativ.

-  Næste møde er Onsdag d.5/9 kl.19.30 i Klubhuset                                 


