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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 17-02-14

Tidspunkt: 19:00 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Fie Severinsen Bøgh
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

Dagsorden

Dagsorden 
 
-Pk 1 . Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan 
 
-PK2. Økonomi 
 
-PK 3 Div udvalg. 
 
Sponsor: 
 
Klubhuset: 
 
Senior: 
 
Ungdom:  
 
EGIF: 
 
-PK 4. Indkommende post.  
 
-PK 5 generalforsamling og årets skulderklap.  
 
-PK 6 evt.  
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

B møde den 17feb 2014. 
 
Fremmødte: Niels Hejslet, Henrik Christensen, Kurt Petersen, Poul Lykkegaard, Jan. Nielsen, Fie Bøgh 
 
Afbud:  Ingen.  
 
Dagsorden 
 
-Pk 1 . Opfølgning af referat samt årsplan, godkendelse af dagsorden 
 
Referat og dagsorden godkendt. 
 
KP følger op på ansøgning til Team ungdom.  
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-PK2. Økonomi 
 
Årsregnskabet for 2013 ender på 172,65. 
 
Stikprøve til lokale tilskud ved kommunen er godkendt. 
Niels fremsender årsregnskab til kommunen til godkendelse.  
Niels og Poul tager til Frøs Herreds sparekasse for at afslutte skift af bank. 
 
-PK 3 Div udvalg. 
 
Sponsor: 
 
Ny sponsor- Cowi. PL sender faktura oplysninger til NH. 
 
Vi agiterer for klubhæfter og Trefor ved generalforsamlingen.  
Vi siger ja til 100 nye klubhæfter.  
Vi mangler stadig at få 8 hæfter ind. 
 
Klubhuset: 
 
Intet nyt  
 
Senior: 
 
Vi har fået en forespørgsel fra Bremen omkring klubbesøg. PL snakker med trænere omkring dette.  
 
Senior træningstider - grusbane ved fodbold 
Tirsdag 19.00-20.30 
Torsdag 20.30-22.00 
 
Ungdom. 
 
JN har afholdt møde i ungdom med trænere, vi kan byde Jesper Neumann velkommen som ungdomstræner.  
Der skal udarbejdes en rekrutterings plan, så vi kan af endnu �ere ungdomsspillere. Planen er at nå op på 30 stk. 
 
Weekenden 22-23 feb. vil der blive afholdt træningslejr for ungdom, for sammenhold og hygge. 
 
EGIF: 
 
Vi skal tage nogle vagter til i Erritsø forsamlingshus- stille borde op og tage ned. 
 
2 mand skal på pr gang 
 
D. 7 marts 
D. 12 marts 
D. 14 marts 
 KP arrangere

 
-PK 4. Indkommende post.  
 
Der er kommet oplæg til ny organisering af kommunale fritidstilbud.  
 
Der er kommet ansøgning til haltimer næste år. PL og JN sender ønsket træningstider til FB. 
 
Vi har fået tilbud om at være med til idræts7000 arrangement i Fredericia d. 12april.  
Vi har mulighed for at lave en bod der. Vi takker ja. KP tilmelder.  
 
Indbydende til rep møde ved SIF. KP vil forsøge at deltage. 
 
Endvidere har vi fået tilbud om at være med til tallship arrangement i Fredericia d. 30 maj til 1 juni. Vi takker nej.  
 
Vi har modtaget nyhedsbrev Fredericia elite idræt.  
 
-PK 5 Generalforsamling.  
 
Der er styr på krus. 
 
Vi mødes til B møde kl. 16 i lokale 1 i Erritsø hallen.  
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KP ligger indkaldelse til generalforsamlingen på hjemmesiden og Facebook.  
KP sørger for ordfører.  
FB søger for dirigent mappe.  
 
HC- PL- FB- KP er på genvalg 
 
-PK 6 evt.  
 
JN søger for at bestille skjorter til bestyrelsen.  
 
Næste møde er 7 marts.


