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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

27-01-16

Tidspunkt:

18:00 - 22:00

Titel:

B-møde

Sted:

Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:

Bestyrelsen
Helle Ullerup

Deltager:

Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
Kl.18 - 19 Møde med Ole Bang ang. DIF projekt.
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi

-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Senior.
Ungdom.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Arrangementer, herunder:
- Generalforsamling
- Dillitant
- DRU Rep-møde
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde
Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
B-møde d. 27/1-2016
Til stede: Kurt Petersen (KP), Niels Hejslet (NH), Henrik Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Helle Ullerup (HU).
Ref: HU.
Besøg af Ole Bang vedr. fremlæggelse af projekt med DIF "idrætsmiljø for unge".
Handlingsplan udarbejdet i samarbejde med 2 ungdomsspillere.
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Tilbagemelding herpå sendes til OB senest torsdag aften.

Pkt. 1
Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan
HU hænger i bremsen - mangler at få udfærdiget et udkast på køresedler. NH sender forslag/inspiration til HU.
Pkt. 2
Økonomi
2015 regnskabet er endnu ikke afsluttet, men der går ikke længe.
Regnskabet ser ud til at gå op uden underskud.
Der mangler indtægter via kontingenter - bestyrelsen stiller foreslag til generalforsamling om et oldboys kontingent.
HU skal udfærdige forslag.

Pkt. 3
Div. udvalg
Sponsor
Vi har ingen nye sponsorer - JN har intet hørt på trods af adskillelige henvendelser.
Peter Gjerløf sponsorerer et helt nyt sæt tøj til U12.
Klubhuset
Renoveringen er i gang.
Senior
HC, Poulsen og Jimmi sørger for at få styr på hvad der mangler af spillertøj, pris herpå samt mulig sponsor og kommer med en ønskeseddel
til bestyrelsen.
Turneringsplan er kommet.
Ungdom
Ny træner Thomas Arvad på U14 og U16 sammen med Songe.
Der er efterspørgsel på ere trænere.
Positivt forældremøde - en stor tak til forældrefremmødet og tilbagemeldningerne.
EGIF
KP fremlægger forespørgsel fra hovedbestyrelsen om ansættelse af økonomisk medarbejder. Umiddelbart vil det ikke a aste os. Vi er
interesseret i at høre udlæg og kan se en fordel ift. Inddrivelse af kontingent.
Sportsfesten bliver afholdt og er berammet til afholdelse d 1/4 kl. 17-01.
Der kommer snarest en plan over hvor mange hjælpere der er behov for, til hvilke opgaver samt tidsrum.
Dilletant - der er kommet plan over hvor mange hjælpere samt til hvad der er behov for.
Hovedgeneralforsamling er d. 25/2 kl. 19.30
Pkt. 4
Indkommende post
Vi har reserveret hal 1 d. 6/2. Regningen sendes direkte til DRU.
Opgørelse på lokaletilskud - er sendt i rette tid.
Ansøgningsfrist på Fredericia ordningen - er indsendt i rette tid.
Invitation til breddekonference - JN og Thomas deltager.
Rep. møde afholdes i Erritsø. Der skal ndes hjælpere til opstilling af stole m.m.
Frokost afholdes i caféen og der lægges op til socialt samvær efterfølgende i klubben.
KP, HC og HU deltager til rep. møde. Man tilmelder sig hver især på DRU's hjemmeside inden mandag.
Vi er nomineret til årets Nordea pris til idrætsfesten d. 3/2. Det sætter vi stor pris på og er stolte af.
Turneringsplan til senior er kommet - bliver lagt på hjemmesiden snarest.
Pkt. 5
Generalforsamling afholdes d. 3/3 2016 kl. 19.00.
B-møde afholdes forinden fra kl. 16.30. Afholdes i hallen.
KP bestiller krus til årets skulderklap.
HU er på valg.
HC er på valg som suppleant.
KP er på valg.
JN er på valg.
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Der er en vakant plads på valg. Vi afsøger muligheder for villige bud til posten.
Indkaldelsen sendes senest 14 dage før. Der sættes annoncer i Elbobladet.
Pkt. 6
Evt. herunder næste møde
Mail vedr. Tilbud på wi /internet. Vi afsøger yderligere muligheder - JN taler med Poulsen.

Næste møde: d. 3/3 kl. 16.30.
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