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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 30-07-14

Tidspunkt: 19:00 - 21:30

Titel: B-møde

Sted: Hos Poul

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.

Arrangementer 
 
-PK 6.

evt. herunder næste møde

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Deltagere: Poul, Henrik, Bubsi, Niels og Kurt. Afbud fra Fie.
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Pkt. 1 
-Referat godkendt. 
-Vi har fået penge fra arbejdet ved Rema 1000 festen, 11.000 kr. 
-Vi mangler stadig at få penge fra Team Ungdom. Niels rykker Kurt Hansen. 
-Niels har bestilt 26 stk. spillertrøjer og betalt dem. Til ungdomsholdet er der  
 bestilt 12 stk. bukser og strømper.  
-Vi sletter ”skolekontakt” i Årsplanen. 
-Kurt bestiller omklædningsrum til senior i efteråret.

 

Pkt. 2 
-P.T. overskud på 3.122 kr. og vi er bagud i forhold til budget, ca. 10.000 kr.  
-Vi afslutter hæftesalg og ønsker ikke at forlænge. Det virker som om der er 
 for mange foreninger der sælger nu. Niels giver besked. 
-Vi mangler indbetaling fra kommunen på 6000 kr. 
-Vi afventer 4600 kr. fra Team Ungdom. 
-Fremover koster det 1000 kr. at låne klubhuset. Depositum bliver også  
 1000 kr. til at dække når lånere ikke fjerne affald. Nøgle skal hentes og 
 leveres ved klubhuset.

 
Pkt. 3 
Sponsor: Ungdomstrøjer med Frøs reklame på brystet er bestilt. 
 
Klubhus: Vi fravælger Peters løsning. Kurt snakker med Morten om hvad der skal bruges hvis vi vælger at udskifte nuværende beklædning.
Poul vil så forhøre sig hos Niels M        om pris. 
  
Senior: Usikkerhed omkring trænersituationen. Poul og Kurt snakker med Michael om en løsning. 
 
Ungdom: Sommerafslutning var en succes. Ca. 50 børn og forældre spillede Beach rugby og grillede på Østerstrand. 
       Sommerlejr i Spjald, vi havde 7 børn med og de havde en fantastisk oplevelse. 
       Busbi har haft møde med Casper fra SIF om skoleprojektet. Vores koncept er blevet godt modtaget og vil blive pro�leret af SIF overfor
skolerne. 
       Sommer Sjov havde god tilslutning og vi �k muligvis 3 nye spillere. 
 
EGIF: Ny webside til hallen. Nyt navn til Erritsø Idrætscenter. Motionscenter åbner d.1 september. 
 
 
Pkt. 4 
- Spildevandsregning. Leveret til Niels. 
- Nyhedsbrev fra DRU. 
- Faktura fra DRU. Leveret til Niels. 
- SIF nyt. Kurt kontakter Elbo Bladet ang. stof til SIF sektion. 
- Invitation til Beach Rugby Turnering i Randers. Poul giver videre til senior. 
- Brev fra DRU om rokade i bestyrelsen. Vi kan kun ryste på hovedet af årsagen. 
- Tilbud om møde med Preben Rasmussen. Vi har pt. ikke tid så det må vente.

Pkt. 5 
-Deltager pris til Jubilæum bliver 250 kr. Kurt tjekker med Kim Borg ang. lån  
 af borde og stole i hallen. 
-Møde i Jubilæumsudvalg d.31/7 kl.19.30 i klubhuset. 
-Regionalstævne d.30/8 bliver muligvis a�yst. Der er lille opbakning og de  
 tyske klubber har ikke meldt tilbage endnu. Deadline er 8 august og Bubsi 
 melder tilbage d.9/8. 
 
Pkt. 6 
Næste møde d.2/9 kl.19.30 i klubhuset.


