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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

10-08-15

Tidspunkt:

18:00 - 20:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:

Bestyrelsen
Helle Ullerup

Deltager:

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

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Senior.
Ungdom.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Arrangementer
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde
Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
B-møde d. 10/8-15
Til stede: Jan Nielsen (JN), Kurt Pedersen (KP), Helle Ullerup (HU)
Afbud: Henrik, Niels, Poul
Pkt. 1
Douglas henviser til DRU og NRK for opfølgning mht Christian Meldgaard.
Team ungdom har modtaget 3000 kr.
Årsplan:
Der er lavet hovedrengøring ude i skuret.
Flytte kampe; JN har ved årsstart kontaktet Rie vedr. ændring af kamp d. 19/9 - der er endnu ikke kommet en afklaring. JN melder afbud til
kampen idet spillerne er i England.
Generelt kan det være besværligt at rykke/bytte rundt på kampe. Systemet og div. opdateringer er til tider trægt.
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Pkt. 2
Økonomien ser fornuftig ud. Budgettet holder - ligger i klubhuset.
Pt. underskud på 7500 kr.
Vi har tjent 1700 kr til Vorbasse, tak til Catharina og Maria.
Det besluttes, at depositum for leje af klubhuset fremadrettet skal være 1000 kr samt at nøglen skal a everes senest søndag kl 18.00.
Samtidig skal alt affald være fjernet.
Pkt. 3
Sponser: intet nyt
Klubhuset: der er blevet ryddet op i skuret, Hanne og robocop har stået for det. Tak.
Senior: vi har fået ny senioransvarlig, det er nu Poulsen.
Der er ligeledes afholdt møde med fordeling af opgaver.
Ungdom: der har været sommerlejr i Spjald, der deltog 7 spillere fra Erritsø sammen med JN og Gitte.
År 1 efter OB og er gået rigtig godt.
Alle deltagende modtog en landsholdstrøje.
Erritsø cup; tilmeldingerne hænger lidt, hvilket besværliggør bl.a. bestilling af medaljer. JN overvejer en goodiebag til deltagerne.
Århus, Ålborg, Sølyst, speed har indtil videre tilmeldt sig turneringen.
De praktiske ting er på plads.
Der forventes ere tilmeldinger.
Opfølgning på stævnet d. 18/8-15 kl 17.00-18.00.
EGIF: hovedbestyrelsesmøde d. 13/8-15.
Aktiviteter ved OK - Rugby skal stå ved tanken d. 11/12 fra kl 12.00-17.00. KP søger for at nde folk til det.
Pkt. 4
Tilbud på beklædning til klubhuset har trukket ud.
Keld Vestergaard har sendt mail til KP vedr. Ansøgning til klimaskærm.
Det vurderes på nuværende tidspunkt udfra byggesagkyndigs vurdering et estimeret vedligeholdelses beløb for 2014-15-16 på 140.000 kr.
Der ligger samtidig et tilbud på renovering af klubhuset fra Kempel på ca. samme beløb.
Det overvejes derfor at holde fast i udgangspunktet - at vi selv deltager i renoveringen.
KP laver en ansøgning til puljen klimaskærm inden 1-10-15.
Mail fra DRU vedr. DM sevens grundet manglende tilmelding, KP har svaret herpå.
Mail fra Preben Rasmussen vedr. besøg i klubben. KP melder nogle datoer tilbage i november måned, hvor vi kan mødes.
Mail vedr. Krav om validering af vores domæne - dette gurerer i KP's navn.
Mail vedr. Faktura på. bus.
Mail vedr. Hvor mange turneringshold vi har - vi har 5 (6 fra denne weekend).
Mail fra PB action vedr. forespørgsel til hjælp til galla-event på Koldinghus. Vi melder fra grundet Erritsø cup.
Pkt. 5
Opfølgning på stævnet d. 18/8-15 kl 17.00-18.00.
Pkt. 6
Det besluttes, at bestyrelsen fremadrettet melder tilbage om referat er ok/godkendt pr. mail.
Næste møde: 7/9-15 kl. 18.00-20.30.
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