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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 27-01-15

Tidspunkt: 18:00 - 22:00

Titel: B-møde

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 Jesper Jacobsen 
 
-Pk 2 . Godkendelse af dagsorden og referat, samt årsplan
 
-PK3. Økonomi
 
-PK 4 Div udvalg.
 
Sponsor:
 
Klubhuset:
 
Senior:
 
Ungdom.
 
EGIF:
 
-PK 5. Indkommende post. 
 
-PK 6 evt.
   
 
 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

B møde den
27 januar 2015
 
Fremmødte: Kurt Pedersen, Henrik Christensen, Niels Hejslet, Fie Bøgh.
Afbud : jan Nielsen 
 
Dagsorden
 
-PK 1. Møde med Jesper Jacobsen 
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-Pk 2 . Opfølgning af referat samt årsplan, siden sidst, godkendelse af dagsorden
 
Niels har styr på lokale tilskud og medlemstal til DIF.
Kurt sætter annonce i elbobladet vedr. Generalforsamling og har allerede indkaldt i sporten.
Vi er ved at arrangere træningskampe.
Kro-fest afholdes  lørdag 11 april.
Der er fundet ny træner.
 
-PK3. Økonomi
 
Vi er stort set færdig med regnskab, det ser ud til et nul.
Kurt snakker med kenneth ang salget i klubben. 
 
-PK4.Div udvalg.
 
Sponsor:
 
Intet nyt.
 
Klubhuset:
 
Kurt indkøber en hængelås til køkkenet, det vil blive lavet liste over personer der får udleveret nøgle.
Der er møde 13 feb for at lave indkøbsliste til indkøb af materialer til rep af klubhus.
Der skal indkøbes radiatorer til klubhuset.
 
Senior:
 
Vi har skrevet kontrakt med Kristoffer Borsheim på 1 år. 
Der er pt god opbakning til træning.
Vi har fået udtaget landsholdsspiller Michael Poulsen, vi siger tillykke. 
Den 21. Marts bliver der holdt trænings weekend med Odder. 
 
Ungdom.
 
Der mangler trænere.
Der bliver afholdt Erritsø Cup den. 29 aug, samt et skolerugby festival d. 16 maj her i Erritsø. 
Vi søger et ungdoms stævne. 
 
EGIF:
 
D 28 februar samt d 5 og 7 marts skal vi hjælpe til dilletant. 
Vi har stillet forslag om renovering af vores p plads. 
 
 
-PK 5. Indkommende post. 
 Spildevandsregning- a�everet til Niels.
Tilbud til talenter om fysioterapi- kurt spørger Ole Steen om det gælder os.
Christian Meldgaard har kontaktet os vedr gæld.
Indkaldelse til rep møde i Odense d 22 marts- Kurt, Bubsi og Henrik deltager, Poul undersøger. Fie tilmelder. 
Breddekonference d. 14 feb, Bubsi deltager. 
Invitation til kvinde konference - ingen deltager.
Invitation til GIR kursus- tilmelding er lagt på facebook. 
Regning modtaget fra rugby parlement- niels har betalt.
Vi har fået mail fra Preben vedr vores målsætning for 2015, han ønsker tilbagemelding på vores tanker bag- kurt giver svar.
Vi har fået forsørgelse på afholdes af senior trænings kursus, vi har sagt ja til at afholde det her d. 23 aug, og 29nov 2015.
Forespørgelse fra Rie om afholdelse af kursus i skrivebord rugby- vi siger ja. 
Der er kommet kursusplan.
 
-PK 6 evt. 
 
Næste møde 6 marts 
 


