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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 05-12-12

Tidspunkt: 19:00 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset

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

Indkaldelse til B-møde, Onsdag D.5/12 Kl. 19.00 i klubhuset

 

PK.1           Opfølgning og godkendelse af sidste møde

                                  

PK.2           Økonomi                      

 

PK.3           DIV. Udvalg

                

PK.4           Klubudvikling

                 Gennemgang af årsplan

 

PK.5           Rugby parlament og Ungdomsleder konference

 

PK. 6          Generalforsamling, herunder forslag til "Årets skulderklap"                         

                  

PK.7           Indkommende post        

 

PK.8           Eventuelt.

 

 

 
Vedhæftede �ler: 

indkaldelse b-møde.docx

 

Referatet

Møde deltagere: Kurt Petersen, Poul Lykkegaard, Henrik Christensen og Niels Hejslet
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Afbud fra: Eilif Sørensen og Fie Severinsen Bøgh

 

1. Vi har modtaget ca. 3700 kr. fra Rock under broen

Poul snakker med Christian Meldgaard ang. tilbage betaling

Vi skal have afholdt et møde med fodbold, ang. lysanlæg

Kurt kontakter Lego, ang. spillere

 

2. Overskud pt. er 3.633,46 kr, vi forventer at slutte året i nul.

Niels kontakter klubhusudvalget for at vi barens likvider inden årsregnskab

 

3. Seniorudvalg:

Ny trænerstab: Morten Jørgensen og Michael Poulsen (ass.) Der skal bestilles træningsdragter/jakker.

Der arbejdes på at trænerne er niveau 2 uddannet inden sæsonstart

4 spillere har forladt klubben til Lindø

Nye spillere er rykket op

Der arbejdes på en ryste sammen tur til foråret og på at få et samarbejde med Odder.

Henrik Christensen overtager kampstatistik

Vi har haft besøg fra Holland, det gik rigtig godt, både socialt og økonomisk. Der overvejes en tur ned til dem.

 

Ungdomsudvalg:

Vi måtte melde afbud til Sjov lørdag i november.

 

Klubhusudvalg:

Ingenting

 

Presseudvalg:

Vi har ikke været i Sporten de sidste 2 gange.

 

EGIF:

Poul Lykkegaard deltog i det sidste møde ang. nyt træningscenter.

Der arbejdes videre med projektet, med opbakning fra hele hovedforeningen.

 

4. Kurt informerer Ole Steen, at vi er interresseret i et møde omkring klubudvikling, efter generalforsamling i marts.

 

5. På ungdomsleder konference snakket om at vende turneringen, så den slutter om foråret.

Dennis Graversen fra Odder, har foreslået at man får et ekstra regionalstævne om foråret.

Der er lagt foreløbigt program for senior turneringen 2013.

 

6. Generalforsamling 1. marts 2013

Eilif Sørensen trækker sig, Jan Nielsen stiller op.

Fie Severinsen Bøgh vil gerne blive i bestyrelsen i en anden funktion, måske sekretær?

Steffen Pryds er blevet spurgt om en plads i bestyrelsen, han er i tænkeboks.
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Årets skulderklap?

 

7. Projekt fritidspas er sat i bero.

 

8. Vi tilmelder et oldboys hold til Nordisk 7' i 2013

I følge vores klubudvikling, skal vi afholde et arrangement i 2013, måske DM 7'?

 

Næste møde 6. februar 2013 kl. 19:00


