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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

06-08-17

Tidspunkt:

11:00 - 14:00

Titel:

B-møde

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

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Til stede: Kurt Petersen (KP), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Henrik Nørman Christensen (HC), Helle Ullerup (HU).
Afbud: Allan Pertti Frandsen (AF)
Referent: HU
Dagsorden
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, Facebook, siden sidst, samt årsplan
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Alle bestyrelsesmedlemmer skal se i sin kalender for at aftale nyt seminar og melde tilbage senest den 13. August. Forslag til dato er den 24.
September.
Der afventes fortsat aftale med Palle Bang vedr. El.
PF har fulgt op på manglende kontingent fra seniorer.
KP sender mail adr. på Casper Due Nielsen, således at HU kan sende kontaktoplysninger til ham.
-Pkt. 2.
Økonomi
Pt. Har vi et plus på 8.844,56 kr.
Der blev et overskud på omkring 6.283 kr fra DM stævnet.
Der forventes omkring 5000 kr for feriesjov i uge 33.
PF har fulgt op på manglende kontingent fra seniorer. Der mangler dog stadig indbetalinger.
Der blev på generalforsamling besluttet at rykke kontingent for ungdom gradvist henover 2017/2018, således at der betales samtidig med
senior fra september 2018.
Der vil blive opfordret til at alle opdaterer sin folkeregisteradresse, tlf nr, samt mail adr på Conventus, således at det vil blive muligt at sende
fælles beskeder vedr. oplysninger.
JN vil indhente et tilbud ved Egeskov turistfart vedr. kørsel til udekampe.
Vi skal have øget indtægterne med estimeret 15.000 kr henover efteråret.
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Der er sat reklameskilte op uden omkostninger for klubben.
Klubhuset.
PF indkalder til møde i klubhusudvalget snarest muligt mhp. Kommende arrangementer.
A) Oldboys:
Et oldboyshold er tilmeldt Scandinavian Sevens 12-13 AUG hos RK Speed. En lille håndfuld Odense-spillere stiller op for os. Poul Lykkegaard
og APF koordinerer og arrangerer. Forventet 20 – 25 deltagere inkl. koner / kærester. Stifter Paul Kjærgaard vil kigge forbi om lørdagen.
Støtteudvalget, logen ”Fratres Ovalibus”, vokser støt. Stiftende generalforsamling forventes til efteråret. O cielt har logen endnu ikke
udloddet midler til klubben, men et medlem har lagt ud, så der kort før sommerferien kunne indkøbes nye bolde. Disse er leveret. Udlodning af
midler til klubben forventes til efteråret, hvor også næste arrangement i logen vil foregå. Datoer er endnu ikke fastsat.
B) Sponsorer:
Fire reklameskilte blev opsat ved banen 23. juni, og de gamle fjernet. Uden omkostninger for klubben.
Dialog med nye sponsorer pågår, hvor én nuværende og to tidligere førsteholdsspillere viser interesse.
Møde med potentielle sponsorer planlægges til afholdelse i første halvdel af august.
C) Klubhus:
Det kører fortsat tilfredsstillende.
Et oldboys-medlem og sponsor med indsigt i indkøb, lagerstyring og salg mangler at rådgive Klubhusudvalget om optimering af disse
opgaver. APF rykker fortsat for løsning af opgaven.
Gammel hvid teltdug bag klubhuset mangler at blive kørt på lossepladsen. APF følger op.
D) PR:
Fortsat tilfredsstillende lokal pressedækning i Fredericia-Avisen, Fredericia Dagblad og Elbo-Bladet. Både elektronisk og på tryk. Udvalget
arbejdet fortsat godt sammen.
E) Seniorer:
Sportsligt:
Meget tilfredsstillende. Vi er både i Challenge Cup nalen og har kvali ceret os til SUPER 4 slutspillet om DM. Cup nalen spilles mod
CSR/Nanok lørdag 19. august i Hundested, imens SUPER 4 for os skydes i gang søndag 27. august hjemme mod Aarhus RK.
Efter aftale med DRU og de respektive klubber er to af efterårets hjemmekampe – mod ARK og FRK – yttet i forhold til oprindeligt program.
Dette skete på vores anmodning, så kampene ikke foregår samtidig med ungdomsrugby. Gældende kampprogram ndes på
www.rugby.dk/turneringer/2017-03-24-13-31-54/dm-2017-m/calendar/190, vores hjemmeside og Facebook. Programmet hænger på
opslagstavlen i klubhuset og er meddelt spillerne via Facebook-gruppen for seniorer.
Også et seniorhold er tilmeldt Scandinavian Sevens 12-13 AUG hos RK Speed. Spillerregistrering har deadline søndag den 6. august. APF
koordinerer med JN.
Vi er tilmeldt DM-Sevens lørdag 2. september i Århus, samt pokalturneringen 2017-2018.
Casper Bruus Aerts har rundet 100 kampe, Jens Andersen 200 og Kevin Harmon 300 kampe. Krus er bestilt via KDP, og forventes overrakt
efter SUPER 4 hjemmekampen mod ARK søndag 27. august.
Rune Rytter Larsens spillerlicens søges via DRU overført fra Aalborg RK Lynet, så han igen bliver spilleberettiget for os.
Organisatorisk:
ARK ønsker at dele spillerbus med os lørdag den 30. september, hvor både de og vi har udekamp i København. ARK’s senioransvarlige
mangler at svare på henvendelse om pris. APF og JN laver prisoverslag over behovet for spillerbus til udekampe i hele efteråret.
Organisering af vask af spillertøj mangler APF at få planlagt for resten af 2017.
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Nye medlemmer indtastes løbende i Conventus.
Ungdom.
Der har været sommerlejr, hvor der deltog 19 spillere fra Erritsø. Super tur for ungdom, som har øget sammenholdet.
Der er møde i næste uge med trænerne vedr. efterårssæsonen.
Der planlægges ikke arrangementer i efteråret udover det i forvejen planlagte.
Klubben dækker udgifter for den ene leder som har været med U16 til Spartacus turnering.
Erritsø cup den 9. September - der er kommet mundtlig tilsagn fra samtlige danske klubber om deltagelse. Der er desuden tilmeldinger fra
ere tyske klubber. Forventningen er deltagelse fra ca. 30 hold.
Der bliver genudsendt indbydelser igen i næste uge.
EGIF.
Intet nyt
-Pkt. 4.
Indkommende post.
Der er kommet lovændringer pr. Mail
Mail vedr. Ændring af kampe - senior har styr på dette og er rettet i kalenderen.
Mail fra Jens Aage vedr. rugby sportens. værdier - KP svarer herpå.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer, herunder Generalforsamling og DRU Rep-møde
Erritsø cup den 9. September - der er styr på planlægningen.
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde.
Møde vedr. Erritsø cup den 31. August kl. 17.00
B-møde den 11. September kl. 19.00 hos Helle.
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