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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

12-06-17

Tidspunkt:

19:00 - 22:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Helle, Gothersgade 57, 1

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, Facebook, siden sidst, samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Oldboys.
Senior.
Ungdom.
Presse.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer.
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde.

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Til stede: Kurt Petersen (KP), Allan Pertti Frandsen (AF), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Henrik Nørman Christensen (HC), Helle Ullerup
(HU).

Referant: HU
Pkt. 1
AF har lavet aftale vedr. afhentning af køleskab med Iben - planen er at det bliver fjernet i indeværende uge.
Forårskur, som vi var inviteret til er rykket til Januar 2018.
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Der er lavet aftale med Palle Bang vedr. el.
NH arbejder fortsat med tilmelding til BS.
Vi dropper dropbox og anvender vores egen webudbyder.
AF har deltaget i ekstraordinært repræsentantskabsmøde i EIC, hvor hovedpunktet var godkendelse af investering i nyt rensningsanlæg
(lovgivningsmæssigt krav).
Vi er tilmeldt feriesjov i ugerne 26, 30 og 31 - Holm tager uge 26 og JN tager de resterende uger.
JN bestiller nye Gilbert bolde.

Pkt. 2
Pt. overskud på 10.000 kr
Der er regninger for 20.000 kr
Der er en del seniorer der ikke har betalt kontingent -AF følger op herpå ved at kontakte dem personligt.
Det estimerede beløb for manglende kontingent fra seniorer er 5000 kr.
JN har fået besked om, at vi alligevel ikke har de forventede vagter på Vorbasse marked.
Vi søger efter et alternativ til Vorbasse.

Pkt. 3
Ingen nye sponsorater.
Der kommer dog nye reklameskilte op, som er klar til sidste kamp. Der er tale om vores sponsorer; Frøs sparekasse, Rema 1000 og Jens
Johan Andersen.
Køleskabet bliver fjernet i samarbejde med Iben.
Klubhuset kører takket være godt samarbejde.
Old boys har evalueret sidste arrangement - der var et overskud, som vil blive udloddet til aktiviteter i klubben.
Old boys har ligeledes afholdt møde vedr. de kommende optagelser i logen - de første optagelses ceremonier afholdes i Juni.
Intet nyt vedr presse. Dog er vi meget synlige i medierne og anvender aktivt de sociale platforme.
Seniorerne fungerer rent organisatorisk - vask af tøj, drikkedunke og lægetaske.
Sportsligt klatrer seniorerne opad stille og roligt. Der er efterhånden en god ballast i truppen, hvor det mentale er i forandring. Der er stadig
ønske om et par ekstra spillere og en anelse bedre tilslutning til træning.
Der er stadig ikke fundet en ny træner til seniorerne - der er stort ønske for snarest at nde en, således at JN atter kan koncentrere sig om
ungdom. KP taler med navngivet (for bestyrelsen) mulig træner.
Vi vil udarbejde en pro l på en ny træner med beskrivelse af kunnen her og nu, krav for videreuddannelse samt ønsker for fremtiden. I dette
projekt vil der ligeledes være en økonomisk udfordring, da vi ønsker at forny vores tilgang til seniortræner og dermed lade a ønning indgå
som en del af funktionen.
Ungdom har lige været afsted til lind og risør cup, som Jens Johan Andersen sponsorerede.
Ungdom har ligeledes være afsted i Hamborg (U10 og U14)
Forældreforeningen har i sidste uge haft et oprydningsarrangement i klubhuset, tak for det.
I September (den 15.) er der aktiv fredag, hvor vi deltager.
Ligeledes i september (den 28.) er der Aktiv året rundt, hvor vi deltager.
Erritsø cup den 9. september, har indtil videre tilsagn fra næsten alle danske klubber samt ere udenlandske klubber.
KP har deltaget i hovedbestyrelsesmøde - Der er a everet en check fra OK (superbrugsen).
Team Ungdom har en egenkapital på 650.000 kr, derfor uddeler man nu og de næste 20 år frem. Der vil blive diskuteret en fordelingsnøgle.
Således vil Team Ungdom ikke eksisterer om 20 år.
HC er med i kommunikationsudvalget i EGIF.
Vi har ikke modtaget noget fra Team Ungdom.
Sponsorudvalget har lavet et oplæg vedr. reklame bander i hallen.
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Dilletant gav et overskud på 63.000 kr. Derfor har vi fået 200 kr i timen frem for 80 kr i timen.

Pkt. 4.
Halfordelingplan er kommet, tirsdag i hal 2 18-19.30 og torsdag fra 18-20.
JN og AF skriver til Kim Borg vedr. start- og slutuger vedr. vintertræning.
Mail fra Casper Due Nielsen vedr kontaktperson i bestyrelsen mht fremsendelse af kursusmateriale, HU skriver til ham.
Mail fra Keld Vestergaard vedr. udbetaling til vedligehold af klimaskærm.

Pkt. 5.
Old boys afholder et arrangement efter sommerferien.
Forældreforeningen planlægger i samarbejde med seniorer og klubhusudvalget en sommerfest som afslutning på sæsonen.

Pkt. 6.
HU sørger for at lægge det sidst godkendte referat på hjemmesiden samt facebook.
Bestyrelsesseminar afholdes i klubhuset den 6. August kl. 9-16, heri indgår ligeledes bestyrelsesmøde.
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