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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 03-08-16

Tidspunkt: 17:30 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset

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. 1. 
Opfølgning af referat, siden sidst, samt årsplan

-Pkt. 2. 
Økonomi

-Pkt. 3. 
Div udvalg.

Sponsor. 
Klubhuset. 
Oldboys. 
Senior.  
Ungdom.  
EGIF.

-Pkt. 4. 
Indkommende post. 

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

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Bestyrelsesmøde d. 3/8-2016.

 

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

Afbud: Niels Hejslet (NH)

Referent: HU

Dagsorden:

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

KP lægger referat på hjemmesiden samt Facebook. JN har været i studiet på P4 og blive interwievet omkring rugby sporten. AF �nder
interwievet og linker det på Facebook. NH har styr på kontingent i august. Vi søger ikke Tuborg fonden i år. Der er redigeret i årsplanen vedr.
Skoler.

-Pkt. 2.

Økonomi

NH udsender overblik og regnskab efter mødet. 
Der er tjent penge på Vorbasse - estimeret 15.000 kr. NH eftersender korrekt beløb.

-Pkt. 3.

Div udvalg

Sponsor

Intet nyt.

Klubhuset

Der er lavet/sponsoreret og modtaget logo til klubhuset. Der er taget beslutning om, hvor det skal hænge. Der mangler el i skuret.

Oldboys

KP har haft kontakt til Poul Lykkegaard. Der deltager 2 hold til nordisk sevens. Der er bestilt polo t-shirt til holdende samt en til hvert
bestyrelsesmedlem. Dette for at kunne pro�lere klubben ved sociale events m.m.

Senior

AF har haft møde med Poulsen, som er glad for bestyrelsens engagement, opbakning samt den øgede udveksling af oplysninger. Der er
umiddelbart �ere til træning end sædvanligt. 
Der skal udarbejdes en pro�l på en ny træner, som skal erstatte Poulsen. Poulsen har tilbudt at hjælpe. 
Der er på nuværende tidspunkt allerede gang i udarbejdelsen af pro�len. 
Der indkaldes til fyraftensmøde i nærmeste fremtid, hvor der bl.a. vil blive debatteret ny trænerpro�l. 
Der er gang i en genopbygning af seniorholdet idet mange nøglespillere i de seneste år er holdt eller langtidsskadet. Det forventes at
ungdomsafdelingen indenfor en overskuelig årrække vil kunne afgive nye seniorspillere hvert år. 
AF udarbejder kladde med tekst om rugby, som skal sendes til LEGO (se referat fra d. 16/6-2016). 
Medarbejdere fra LEGO inviteres til en træningsaften d. 25/8-2016. AF giver Poulsen besked herom, KP giver Ole Bang besked.

Ungdom

Ungdomsstævnet gik rigtig godt, JN er meget tilfreds. Stor tak til forældreforeningen og forældre for deres store indsats til stævnet. Der var
ca 300 deltagere. 
Der er afholdt feriesjov. Ud af deltagerne er der tilsagn om lyst til at starte til rugby på 75%. 
Det var et godt Sankt hans arrangement med god deltagelse. 
Træning starter igen på tirsdag. 
JN er kontaktet af skole i taulov, som ønsker at have et idrætsforløb på 10 gange. JN er på nuværende tidspunkt ved at lægge sidste hånd
herpå. 
Tak til trænere som gør et stort stykke arbejde i det daglige.

EGIF

Fredericiaordningen, som nævnt til sidste møde. Vi bakker op om høringssvaret som forening. Høringssvaret har været offentliggjort i
Fredericia dagblad.

-Pkt. 4.

Indkommende post

Mail fra Preben vedr. idrætslærerkursus. JN takker ja hertil og etablerer selv kontakt til Preben.

KP har modtaget svar fra Keld Vestergaard vedr. ekstra udgifter - KP skal tage kontakt til Birgitte på mandag.

-Pkt. 5.

Kommende arrangementer

Erritsø cup.

JN har sendt indbydelser til de tyske hold før sommerferien, hvilket har resulteret i �ere tilmeldinger. 
De sidste �nesser er ved at være på plads. 
Forældreforeningen har styr på salg m.m. 
Ole Bang er stævneleder. 
Carsten Andersen har tilkendegivet, at der ikke mangler medhjælpere til Triathlon. 
Vi må desværre melde fra til arrangement i Kolding d. 3/9. Vi vil gerne kontaktes en anden gang.
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-Pkt. 6.

Evt. Herunder næste møde

Vedr. internet - dette debateres på næste hovedbestyrelsesmøde. 
Fyraftensmøde afholdes d. 9/9 kl. 15.00-23.00

Næste møde afholdes d. 7/9 kl. 17.30-21.00

Niels bestiller pizza til kl. 18.00.


