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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 27-06-13

Tidspunkt: 19:00 - 21:30

Titel: Bestyrelsesmøde

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

Pkt. 1  
 
Opfølgning referat fra sidste B-møde og Årsplan 
 
Pkt. 2  
 
Økonomi 
 
Pkt. 4  
 
DIV. Udvalg 
 
Ungdom 
Senior 
Sponsor 
Klubhus 
Presse 
EGIF 
 
Pkt. 5  
 
Indkommen post 
 
Pkt.6  
 
Evt. 
 
Pkt.7  
 
Næste møde. 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Bestyrelses møde d 27 juni 2013 
Fremmødte: Kurt Pedersen (KP) , Niels hejslet (NH), jan Nielsen (JN) Poul Lykkegaard (PL)og Fie Bøgh (FB) Afbud: Henrik Christensen (HC) 
 
-Pk 1 . Godkendelse af dagsorden og referat 
 
Referatet er godkendt 
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Vi har fået haltimer fra oktober tirsdage kl 18-19.30 (der skal sættes net op efter træning) og onsdage kl.17.30 – 18.30 
 
-PK2. Økonomi 
 
Pt overskud på 6192,88.  
Niels laver kørsels skema, på kørsel til udekampene, der skal være min. 4 passagerer pr bil, navnene på dem der er med skal stå i skemaet.  
Fremover vil prisen for transport til senior stige fra 50,- til 100kr pr bus tur. 
Ungdoms ture, hvad enten det er bil eller bus, koster 100kr. Hvis forældre takker nej til kørselspenge- vil det beløb blive givet til ungdoms
kassen, og kan bruges frit af ungdomsudvalget.  
Trænings kampe i bus, sammen med senior vil koste 50kr. 
Vi har fået 10.000kr af kajak klubben. 
8750 kr har vi fået team ungdom. 
Ungdoms stævnet gav knap 4000kr i overskud.  
Der skal afholdes møde med klubhusudvalg, efter sommerferien, muligvis i uge 32. 
 
-PK 3 Div udvalg. 
 
Sponsor: 
Vi skal gerne have 25000 mere ind i sponsorrater.  
Klubhuset: 
1/2 års overskud på ca. 5000 kr 
Senior: 
Gode resultater og mange gode sociale arrangementer.  
Positiv opbakning fra tilskuere. 
Kenneth Nielsen er indstillet til landsholdet.  
Ungdom: 
Vi har 13-15 faste ungdomsspillere. JN håber stadig på 30 spillere, inden årets udgang. Lærernes lock out, har desværre gjort at det ikke var
muligt at afholde skole turnering. 
Ungdoms spillerene har fået deres spillertøj, hvilket var en stor succes. 
EGIF: 
Det går ikke så godt i de forskellige foreninger. Faldene medlemstal. 
 
-PK 4. Indkommende post.  
 
Brev fra kommunen for renovation på 2600. 
Sif vil donere 1500 kr til tryk af foldere til skolerugby, dog skal deres logo være tryk derpå. 
Sif nyhedsbrev- vi skal huske at søge Tuborg fonden d. 5 sep. 
FIA kursus, vi snakker om det i august.  
Vi har DM 7s d.17 aug. Der holdes møde d. 1 august. 
 
Næste møde er Onsdag d.28/8 kl.19 i klubhuset


