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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 14-01-17

Tidspunkt: 10:00 - 16:30

Titel: Bestyrelsesseminar

Sted: Hos Helle. Gothersgade 57, 1

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Allan Pertti Frandsen
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. 
Kommende arrangementer, 
 
-Pkt. 4. 
Bestyrelsesseminar.

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Bestyrelsesmøde den 14/1-17.

Til stede: Jan Nielsen (JN), Kurt Petersen (KP), Pertti Frandsen (PF), Henrik Christensen (HC), Helle Ullerup (HU) 
Afbud: Niels Hejslet

Referent: HU

Dagsorden

-Pkt. 1.

Opfølgning af referat, Facebook, siden sidst, samt årsplan

Det skal fremadrettet skrives i referatet, hvilke opgaver vi påtager os hver især.

Indkaldelse til rep møde kommet, KP, PF, JN og HU deltager og tilmelder sig hver især. KP koordinerer frokost med hallen.

NH har indsendt skema til lokaletilskud den 3/1-17.

Der er arrangeret en træningskamp for senior den 18/3 kl 14 mod CSR på hjemmebane.

KP bestiller krus til årets skulderklap og 300 kampe.

PF bestiller omklædningsrum og opkridtning.
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PF opdaterer årsplanen samt fremsender denne til KP.

KP undersøger internet ved you-see.

 

-Pkt. 2.

Økonomi

D.d. Er der underskud på 21.500 kr. Der mangler indbetaling af kontingent på 8000 kr. Samtidig er budgettet, som forventeligt, overskredet
vedr renoveringen på ca 20.000 kr.

Fremadrettet skal NH udsende rykkere på manglende kontingent indbetaling efter 14 dage, ved fortsat manglende indbetaling efter yderligere
14 dage videregives konkrete navne til JN og PF, som derefter tager fat i medlemmerne personligt.

NH skal desuden undersøge muligheden for tilmelding til PBS.

 

-Pkt. 3.

Div udvalg

 

Sponsor

PF undersøger stadig muligheden for at etablere et nyt sponsorudvalg.

 

Klubhuset

Henvendelse fra Natascha, KP svarer herpå.

HDMI-kabel til TV'et i klubhust – PF skaffer et gratis.

PF kontakter en med indsigt i varesalg og lagerstyring, for at undersøge, om vedkommende kan rådgive klubben om en mere tidsvarende
håndtering af betalinger og lagerstyring ved indkøb og salg af mad, drikke og snacks m.m. i baren.

 

 

Oldboys

Der er opstartsarrangement i februar måned.

 

Senior

PF får lavet folder inden sæsonen starter.

Pressemeddelelser vedr. Jeppe og Holm er endnu ikke udsendt.

PF har opdateret hjemmesiden omkring seniorer, både med billeder samt kampe i 2017. Er desuden offentliggjort på Facebook samt i
klubhuset.

Går på græs den 1. Marts.

Der mangler indkøb af spillertøj - omkostninger hertil estimeres til 13.500 kr. PF vil undersøge muligheden for sponsorer, JN introducerer til
indkøbsprocedure. Målet er at tøjet ligger klar i tasken til den 18. Marts.

PF organiserer fremadrettet vask af spillertøj.

JN samt PF koordinerer indkøb af bolde.

Medicintasken sørger PF for.

JN har midlertidigt overtaget ansvaret for seniortræningen indtil der �ndes en ny seniortræner.

Der laves et genopslag på dansk og engelsk til seniortræner, ansøgningsfristen berammes til den 15. Februar. PF sørger for genopslag.

PF indkalder til spillermøde efter træning den 2. Februar.

PF kontakter kontakter muligt emne til holdleder for seniorerne.
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Ungdom

JN har møde med trænerne på tirsdag efter træning vedr. Den kommende sæson.

JN vil inddrage forældreforeningen til afholdelse af div arrangementer.

Den 6. April er der åben dag i samtlige rugbyklubber i Danmark - det er en del af et projekt i SDU.

JN har opdateret hjemmesiden vedr. træningstider til de forskellige årgange.

Der er møde i RAW den 28. Januar.

 

 

EGIF

Der arrangeret vinsmagning.

Kort information vedr. Hallens økonomiske situation.

Der skal tages stilling til indstilling til lederpris. Vi har et navn. PF vil udarbejde en indstilling.

 

 

-Pkt. 4.

Indkommende post

Intet.

 

-Pkt. 5.

Kommende arrangementer

Generalforsamling berammes til fredag den 10. Marts kl. 19. Bestyrelsen mødes inden til bestyrelsesmøde i hallen kl. 16.00.

 

-Pkt. 6.

Evt. Herunder næste møde

Næste møde afholdes den 8. Februar kl. 17.30. Niels bestiller pizza.

 

-Pkt. 7.

Bestyrelsesseminar

 

 

 


