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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

15-06-16

Tidspunkt:

17:30 - 21:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:

Bestyrelsen
Allan Pertti Frandsen

Deltager:

Helle Ullerup
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Senior.
Ungdom.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer,
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Bestyrelsesmøde d. 16/6-2016
Til stede: Allan Pertti Frandsen (AF), Helle Ullerup (HU), Henrik Nørman Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Kurt Due Petersen (KP)
Afbud: Niels Hejslet (NH)
Referent: HU
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, samt årsplan
JN har styr på feriesjov - det afholdes i ugerne 26, 30 og 31.
Årsplan er opdateret og lagt på Conventus.
-Pkt. 2.
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Økonomi
Pt underskud på 17.800 kr
Desuden ubetalte regninger på omkring 8000 kr - det forventes indbetalt indenfor kort tid.
Liste over betalt kontingent for ungdom er a everet til JN
Lejekontrakt endnu ikke modtaget - KP rykker herfor.
Lånet er gået igennem.
Kempel er betalt
Renoveringen har pt en difference på 8.999,14 kr.
KP søger ved Folkeoplysningsudvalget.
JN tager kontakt til Carsten fra Triathlon vedr vagter.
JN prøver ligeledes at få dækket ere vagter ved Vorbasse.
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Jens Johan Andersen har indvilget i en aftale vedr spillertøj til ungdom.
Rema 1000 har sponsoreret 200 sodavand til klubben.
Byens brød sponsorerer 300 pølsebrød og 300 utes til stævnet på lørdag
Vi skal fremadrettet være opmærksomme på, at søge sponsorgaver.
Klubhuset.
Der er malet skur og foretaget forårsrengøring
Senior.
AF har talt med Poulsen vedr situationen.
Der er akut behov for en assistent træner, som kan have fokus på de nye og unge spillere.
Bestyrelsen vil fra nu bakke synligt op om Poulsen som træner for at styrke ham som træner.
Der er afholdt seniormøde - der var en god stemning og input. Der vil blive fulgt op herpå. Der søges straks efter en ny træner.
Sæson forventningerne nedjusteres til en læringssæson.
Der er etableret kontakt til sprogskolen - der forventes spillere til kommende træninger.
Licenslisten er på nuværende tidspunkt ved Kevin - AF vil få den i hænde.
Der er lagt en plan for resten af året.
Der skal nu appelleres til gamle spillere som kan bibringe ny og positiv energi.
For at rekruttere medlemmer er der taget kontakt til Jytte fra LEGO, som er kontaktperson for et netværk af internationale medarbejdere.
Det er aftalt, at der etableres en aften, hvor de inviteres til at spille rugby. Dette inviteres der til i august.
Det er hensigten at der skal etableres kontakt til ere virksomheder i nærområdet med internationale medarbejdere.
Næste gang indføres nyt pkt. Oldboys
Der har været forespørgsel fra Poul om der betales deltagergebyr for oldboys til nordisk sevens.
Dette kan ikke støttes - KP melder tilbage til Poul.
AF udfærdiger en indmeldelsesblanket til oldboys, som kan medtages til nordisk sevens.
Ungdom.
Ungdom har været i Hamborg - den bedste tur de har været på. Det har givet ekstra godt sammenhold. Der var to hold med U10 og U12. Alt i
alt sportslig succes. JN har etableret kontakt til ere klubber, som er informeret om Erritsø cup - allerede tilbagemelding fra Sankt Pauli som
kommer.
DM stævne i Dragør - U10 spiller fantastisk, U12 kan vinde guld i år, U14 har det svært.
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Der er stævne på lørdag. Der er god opbakning fra forældregruppen.
Der kommer 26 hold på lørdag.
Der er afslutning på torsdag, hvor der spilles touch og afholdes Sankt hans.
JN har været afholdt skolerugby i Middelfart - det gik rigtig godt.
Det kører og er tilfredsstillende.
EGIF.
KP har været til repræsentantskabsmøde, hvor der blev uddelt midler. Rugby k penge til nyt telt til ungdom.
Der er fordelt haltimer - vi har fået tirsdag i hal 2 fra kl 18-19.30 og torsdag i hal 2 fra kl 18.30-20.30.
Kultur og fritid har lavet ny ordning. Dette er der lavet en konsekvensberegning på - dette vil dog udelukkende have en positiv virkning ved os.
Der skal nu tages stilling om der skal udarbejdes et fælles høringssvar.
Der er kommet mail fra badminton vedr dispensation til kun at være 3 medlemmer i bestyrelsen. Denne er givet.
Vi har fået stole, borde og køleskab fra fodbold - tak for det.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
DM i klubudvikling - vi har ikke nået at tilmelde os. Det er ok, vi har lige deltaget i DIF udviklingsprojekt.
FIA kursusmateriale udsendt, desværre er det for sent at tilmelde os.
KP blev ringet op af journalist fra P4, som gerne vil interviewe JN omkring sporten. Der er aftalt et 20 min interview i studiet.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer,
Kommende weekend - der er styr på det.
Sankt hans fest på torsdag kl 18.00.
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde
Fremtidige referater skal lægges på Facebook samtidig skal der fokuseres på neutralt ordvalg.
Husk at der må uddelegeres opgaver.
AF vil gerne påtage sig ere opgaver.
Vi skal hjælpe hinanden med at få lejere til at rydde op efter sig selv.
Der skal være øget opmærksomhed på de sociale medier.
Punktet siden sidst skal udvides til også at indeholde de sociale medier.
Hvornår afsluttes projektet med DIF? JN tager kontakt til ungdomsudvalget igen og forsøger at få indrettet klubhuset.

Næste møde afholdes d. 3/8 kl. 17.30-21.00
Niels bestiller pizza til kl. 18.00.
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