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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 03-06-15

Tidspunkt: 19:00 - 21:30

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset.

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Helle Ullerup
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

Dagsorden

-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 
 
-Pkt. 6. 
 
Evt. Herunder næste møde 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Referat af B-møde d.3/6-2015 
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Fremmødte: Kurt Petersen (KP), Poul Lykkegaard (PL), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Henrik Christensen (HC), Afbud: Helle Ullerup 
 
Pkt. 1. 
- Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt gennemgang af årsplan. 
- KP er i dialog med Rugby Europe (Douglas Langley) ang. Christian Meldgård. 
- JN afventer Team Ungdom før vi bestiller tøj til ungdomsspillerne. 
- Vi deltager med 6-7 til Sommerlejr i Spjald. 
- Line, Ditte og KP har arbejdet hos Fa. Brandvæsen i forbindelse med bromaraton. Vi belønnes med gratis samaritter til stævner og sparer
dermed ca. 5.000 kr. 
- NH har indberettet medlemstal til DRU. 
 
Pkt. 2. 
- Overskud pt på 4.113 kr. 
- Vi har modtaget afdrag på 6.230 kr. fra Christian Meldgård. 
- Vi skal �ytte Mobilepay til Danske Bank. Bestyrelsen skal skrive under og KP sende oplysning til NH med informationer om pas, sygesikring
og kørekort.

Pkt. 3. 
 
Sponsor:  
 
- PL har været i dialog med Provipal og vurderet at det ikke er en interessant samarbejdspartner. 
- PL besøger Jens Johan Andersen ang. ny kontrakt. 
 
Klubhuset:  
 
- KP har installeret nyt komfur. 
- Der er stadig problemer med strøm i køkkenet. KP spørger Connys svigerfar om han kan hjælpe. 
- Facade renovering af klubhus. Vi afventer stadig revideret tilbud fra Erritsø Tømmeren. KP har rykket. Tilbud fra Søren Kempel er modtaget. 
- KP har snakket med ham der ødelagde teltet ved udlejning. Nye stænger koster 8.200 kr. Lejeren spørger efter lejekontrakt. NH sender en
kvittering til KP på lejen. KP sender videre. Ole Bang tilbudt at lave stængerne hvilket kan være meget vanskeligt. 
 
Senior: 
 
- Mangler organisering af opgaver. Der er ikke styr på hvem der gør hvad. Vi indkalder til spillermøde d.18 Juni for at få styr på opgaverne. 
- Der er kommet numre på trøjerne. 
- To nederlag og en sejr. 
- Vi mangler stadig tryk på �re trøjer. KP tager sig af dette. 
 
Ungdom:  
 
- Alle klubber i DK inviteres til Erritsø Cup i August. Der forventes 350-400 spillere. 
- Der afholdes planlægningsmøde d.16/6 kl.17.30 i klubhuset. 
- Der er pt. 5 dommere og gratis samaritter.  
- Ole Bang bliver stævne ansvarlig (sportsligt) 
- Der er kommet to nye spillere. 
- Har deltaget i 2 stævner. 
- U8 spiller i U10 række og vandt senest 2 ud af 3 kampe. 
- U12 ligger nr.2 i DM 
- U14 slået sammen med Lynet og Aarhus. Ligger pt. nummer 1 i DM. 
- Hele ungdomsafdelingen tager d.6/6 til Hamborg til stævne. Aarhus og Lynet deltager også med løse spillere. 
 
EGIF:  
 
- Haltimer er faldet på plads. Vi har tider om mandagen og torsdagen. 
- Vi skal stille med 2-4 mand d.6/6 hos OK ved butikstorvet. KP ansvarlig. 
- Udbygning af hallen til fodbold sættes i gang. Der er ekstra bevillig fra kommunen. 
- Vi har spurgt om holdning til fest forslag fra Poul. Stor opbakning og interesse. Badminton, Håndbold og Tennis vil gerne byde ind med
hjælp. PL laver strategi og oplæg til fordeling    og afregning af andre afdelinger. 
- Næste HB møde er d.18/6 kl.18.30 med uddeling fra Team Ungdom. NH deltager i stedet for KP 
 
Pkt. 4. 
 
- Vi dækker turneringsudgiften til Oldboys turneringen i Speed i august. 
 
Pkt. 5. 
 
- Invitation til Dialogmøde med Fredericia Ordningen. Vi deltager ikke da det ikke har relevans for os. 
- SIF nyhedsbrev. Hænges op i klubben og på vores FB side. 
- Invitation til DM i 7’s. Kristoffer tager beslutning. KP spørger. 



11/4/2018 Erritsø GIF Rugby afdeling (EGIF Rugby) | Conventus

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=moeder/moeder.php 3/3

- Faktura fra Sport24 på 375 kr. for tryk. NH betaler. 
- Mail fra Sport24 ang. hvornår sidste 4 trøjer kommer til tryk. KP tager sig af det. 
- Invitation til ungdomsstævne i Kiel. Ligger dagen før sommerlejren så vi deltager ikke. JN skriver til klubben og takker nej. 
 
Pkt. 6. 
 
- Næste møde er Mandag d.3/8 kl.19.00 i klubhuset. 
 
 
 
 
 
 


