Bestyrelsesmøde
Mandag D. 04-05 2012
Fremmødte:

Afbud:

Kurt Due Petersen (KP)
Niels Hejslet (NH)
Fie Laura S Bøgh (FB)
Eilif Sørensen (ES)

Poul Lykkegaard (PL)
Henrik N Christiansen (HC)

PK.1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
Fodbold vil ikke mødes med os, omkring løsning af brug af lysanlæg, EGIF indkalder så
der kan komme en løsning. Vi har fremlagt alt både dokumentation for de betalinger vi har
haft og alt korrespondance mellem os og dem.
LEGO: KP har snakket med dem om at der bliver skrevet om rugby i deres personaleblad.
Fie forsætter heldigvis i bestyrelsen som sekretær.
KP søger om DM sevens.
Godkendt
PK.2 Økonomi
Vi skal HUSKE at søge om kørepenge både til parlamentet og til årsmøde i DRU.
HUSK at søge Team ungdom.
HUSK at søge EGIFs venner.
Begge steder søger vi penge til ny tackel slæde.
NH tilpasser budget
PK.3 Div. udvalg
Sponsor
Intet nyt desværre
Klubhuset
KP har haft møde med kommunen om tilstand på vores hus, ser lidt skit ud.
ES kontakter nogle tømmer firmaer om priser på udvendig beklædning (ved lige holderes
fri) .
FB køber afkalkning til opvask og kaffemaskine.
FB køber rengørings artikler og gulvskrubber samt nu kost. Dette så lejer har en mulighed
for at vaske gulv.
KP har fået lavet støvsuger samt købt poser og nyt mundstykke.
Senior
Der bliver holdt møde i udvalget den d 4/2.
Der er kommet en forsørgelse fra dommerudvalget om de kan holde kursus hos os den
9/3 den skal bruge to hold til en træningskamp, det skal bruges til at træne dommer, vi
spøger vores træner om det kunne være noget.
Ungdom

Udvalget er Bubsi – Holm – Melgaard – Alexandre samt en mere.
Der er holdt en del møder allerede.
EGIF
Motionscenter står på stan-by, alt er på plads, men fordi fa. Kommune skal stille er
underskuds garanti og det kan de ikke lige nu, men der arbejdes på en løsning.
Sjov lørdag: vi blev væk i både NOV og JAN Bubsi søger for at vi er der den 2 marts.
Den 9-14-16 marts skal vi stille folk til dilettant i forsamlingshuset, vi melder afbud til den
16 da vi har klubfest.
Der bliver lavet en liste med navne om hvem der skal dele ok kort ud.
Presse
Povl Erik har fået lov til at scanne de artikler som er i dagbladet og ligge den på FB.
PK. 4 Fremtidens klub.
Generalforsamling. KP sætter en annonce i ELBO BLADET.
Vi mødes kl. 16.00 i Erritsøhallen
KP spøger om Palle Bang vil være dirigent.
ES laver dirigent mappe.
KP bestiller krus
FB køber en kurv til Bubsi pris ca.300
KP & PL på valg villig til genvalg
ES træder ud Bubsi indtræder
HC på valg
Revision Peter G på valg
PK. 5 Indkommende post.
Invitation til påske tur med Århus RK
KP skriver om aktiviteter til Preben
Hjælp til bøgeskov hallen den 6/4 2013 indtægt 5800 kr.
Deltager til DRU årsmøde KP –PL og Bubsi
PK. 6 EVT.

Næste møde
1 marts kl.16.00 i Erritsø hallen

Godkendelse af referatet.
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