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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

23-01-14

Tidspunkt:

19:00 - 21:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Prinsessegade 63. 1 sal

Gruppe:

Bestyrelsen
Fie Severinsen Bøgh

Deltager:

Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
-PK 1. Godkendelse af dagsorden og referat, samt årsplan
-PK 2. Økonomi
-PK 3. Div udvalg.
Sponsor:
Klubhuset:
Senior:
Ungdom.
EGIF:
-PK 4. Indkommende post.
-PK 5. repræsentantskabs møde
-PK 6. Generalforsamling, herunder årets skulderklap
-PK 7. Næste møde
-PK 8. Evt.

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
B møde den 23/1 2014
Tilstede Kurt Petersen, Jan Nielsen, Niels Hejslet, Fie Bøgh.
Afbud: Henrik Christensen, Poul Lykkegaard.
-Pk 1 . Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan
Dagsorden er godkendt.
Lokaletilskud- niels har a everet. Vi er blevet udtaget til stikprøve ved kommunen, alle noter er indleveret. Vi forventer svar inden for et par
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uger.
Niels afslutter årsregnskab når vi har fået svar ang. lokaletilskud.
Sjovlørdag har JN styr på.

-PK2. Økonomi
Vi har et overskud på ca. 2000.
Niels afregner fra klubhæfter, vi har solgt for 14000 kr.
Vi samler alt økonomi i Frøs Herreds sparekasse. De har givet et godt tilbud.
NH og KP ordner ytning.
Vi skal oprette mobilepay, som skal gøre drift af klubhuset nemmere, og fjerne dvs skyldner lister.
-PK 3 Div udvalg.
Sponsor:
Vi er blevet tilmeldt Trefor sponsorat.
Klubhus:
Intet nyt
Senior:
Julefrokost. Årets spiller blev Elisha (lysh)
Vi tilmelder os ikke pokalturnering.
Ønsker om 25 sæt spillertøj. Tacklepuder mm.
Vi arbejder på sagen.
Samtidig er der et ønske om en kamp i Kiel og bus til Ålborg
Lys anlæg : KP har deltaget i møde med kommunen, vi afventer fordeling af træningstider.
Ungdom:
Central skolen, SFO’en skal begynde med en ugentligt rugby træning.
Endvidere skal der laves en aftale omkring skole rugby.
Vi vil søge ungstævne d. 23 aug som 1 prioritet.
2 prioritet er 30 aug. som er et regional stævne.
3. Prioritet er 20 sep. Bubsi søger.
Træning er begyndt.
Der skal købes træningstøj til ungdomstrænere.
22-23 feb vil der være træningsweekend i klubben.
Der skal laves træner kontrakter.
Årets ungdoms blev Sebastian
JN deltager til breddekonference 1 marts i Lindø.
EGIF:
Referat uddelt.
-PK 4. Indkommende post.
Der er kommet rykkere fra DRU for betaling af bla. Turnering og 7’s DM, Niels har styr på det.
Der er indbydende til Conventus
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-PK 5 repræsentantskabs møde, d. 23 marts fra 10.00-1600
Poul og Kurt deltager. FB tilmelder.
-PK 6 generalforsamling og årets skulderklap.
Kurt bestiller krus.
FB laver mappe og nder ud af hvem der er på valg.
KP og FB laver indkaldelse.
Der er blevet bestilt lokale og mad.
-PK 7 evt.

Næste møde er 17 feb kl 19.00 i klubhuset
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