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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

14-12-16

Tidspunkt:

17:30 - 21:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Klubhuset.

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
Dagsorden
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, Facebook, 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 og Årets skulderklap

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Til stede: Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Pertti Frandsen (PF), Henrik Christensen (HC), Kurt Petersen (KP), Helle Ullerup (HU).
Ref: Helle Ullerup
Pkt. 1
Opfølgning af referat, Facebook, siden sidst, samt årsplan
Der er god aktivitet på de sociale medier - vi kan blive endnu bedre til at koordinere anvendelsen og dele med vores netværk.
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Pkt. 2
Økonomi
Økonomien er som forventet stram. Dette grundet renoveringen af klubhuset samt manglende indbetaling af kontingent.
PF skriver på seniorsiden, samt tager tlf kontakt til seniorspillerne.
JN tager tlf kontakt til ungdom.
Begge handler om den manglende betaling af kontingentet.
Pkt. 3
Div. udvalg
Sponsor
På seniorsiden er der ingen tovholder.
JN er ansvarlig for sponsorstøtte til ungdom. Det går godt.
Det er ønskværdigt, at der etableres et sponsorudvalg som er udadfarende på sponsorstøtte.
PF vil spørge navngivne personer, om de ønsker at hjælpe klubben med sponsorer og dermed gurere som sponsorudvalgsformand.
Klubhuset
Klubhuset fungerer upåklageligt.
Senior
PF indtaster nye medlemmer i conventus.
PF får trykt en folder om klubben, som kan lægges i div. forretninger.
JN arbejder på en ekstra kamp i foråret. Dette som motivation for spillerne.
Der er på nuværende tidspunkt ere ansøgere til seniortrænerposten.
Jeppe fortsætter - dette vil der komme en pressemeddelelse på.
Holm er U18 landsholdstræner - dette vil der ligeledes blive lavet en pressemeddelelse på.
Vores foretrukne model vedr den nye DM struktur blev vedtaget på parlamentet.
Thor Steendahl blev årets spiller.
Der blev under julefrokosten rettet en stor og varm tak til afgående seniortræner Michael Klæsøe. Han vil fortsætte som aktiv spiller, og
ansvarlig for oldboys, hvilket vi er taknemlige for.
Vintertræning fortsætter hver torsdag kl.18.30 - 20.30 i hal 2.
PF vil få indhentet spillerlicens til de få seniorspillere, der mangler.
Info på www.erritsoerugby.dk vil blive opdateret af PF, hvor det er nødvendigt.
PF vil fremover holde fokus på alle sine opgaver som senioransvarlig, især nedenstående, som er blevet nedprioriteret, siden han indtrådte i
bestyrelsen i april 2016. Der vil blive tale om uddelegering af en del af opgaverne:
Bestille evt. bus.
Bestille omklædning.
Indkøb af spillertøj.
Organisering af vask af spillertøj
Tjek på medicintaske og indhold
Klargøre vand asker
Ungdom
RAW er mindre tilfredse med håndteringen af turneringerne fra DRU's side.
RAW skal på baggrund af ovenstående derfor mødes for at debattere samarbejdet fremadrettet, således at de kan give konstruktiv feedback.
Vintertræningen fortsætter om tirsdagen indendørs.
U16 vil træne ude hele vintersæsonen.
Juleafslutning var i lørdags - der deltog 60 mennesker, hvor der blev spillet pakkebanko samt solgt æbleskiver og gløgg.
Der er et fantastisk forældresamarbejde.
Alle trænere fortsætter ind i det nye år.
Årets spillere;
U10 Mateusz Rosborg Jørgensen
U12 Tobias Macintosh
U14 Hans Kristensen
U16 Nicolai Kissow Søndergaard
EGIF
Der er kommet en oplysningsseddel fra SIF.
Der har været møde i SIF. KP var forhindret i deltagelse. Ifølge referat herfra er den nye Fredericia ordning trådt i kraft, hvilket medfører at vi
modtager ca 300 kr pr medlem under 25.
Charlotte er stoppet i cafeteriet og der har været afholdt afskedsreception.
Pkt. 4
Indkommende post
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Der er kommet invitation til idrætsfesten JN står for tilmelding. JN har tilmeldt samt indsendt navne.
Der er kommet orientering omkring nye U18 trænerne.
Der er modtaget mail vedr ekstraordinær tilskud fra Fredericia kommune på 4121 kr.
Mail fra Preben om at vi er arrangør på fast ve - JN tager kontakt til Preben.
Pkt. 5
Kommende arrangementer
Fast ve den 4/2-17 fra kl 12-18.
Pkt. 6
Evt. Herunder næste møde, og årets skulderklap
Årets skulderklap vedtaget - vi ser som altid frem til at skulle give det.
Næste møde er den 14/1-17 kl. 12.00, hvor der ligeledes drøftes klubhåndbog.
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