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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

04-05-16

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

Referat fra bestyrelsesmøde i Erritsø GIF Rugby onsdag den 4. maj 2016
Tilstede:
Kurt Due Petersen (KP), formand
Niels Hejslet (NH), kasserer
Henrik Nørman Christensen (HC), seniorafdelingsmedlem
Jan Nielsen (JN), ungdomsformand
Allan Pertti Frandsen (PF), seniorformand (referent)
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Afbud: Helle Ullerup (HU), sekretær

Dagsorden, fremsendt af formanden, blev godkendt og mødet gik i gang kl. 17.45.
Punkt 1: Opfølgning m.m.
a) Opfølgning af referat fra seneste bestyrelsesmøde
b) siden sidst
c) årsplan
Ad a) Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt.
APF skal desuden oplyse sit nye telefonnummer, som er mobil 61 39 30 65, til HU. APF k udleveret nøgler og kvitterede skriftligt for
modtagelsen. KP oplyste om, at seniorformanden normalt også er klubbens næstformand. APF indvilligede i at også bestride denne post.
Ad b) KP skal følge op på internet. Han afventer stadig svar vedr. cykelstativer.
Ad c ) Årsplan vil blive opdateret af KP og snarest lagt i Conventus.

Punkt 2: Økonomi
NH fremlagde økonomisk status: Vores likviditet er stadig presset til det yderste. DKK 60.000 er blevet betalt til tømreren, hvilket svarer til
halvdelen af hans tilgodehavende hos os for den omfattende nylige renovering af klubhuset. Den resterende del af regningen til tømreren
forventes udlignet i løbet af denne måned, når der er optaget lån hos vores bankforbindelse.
P.t. har vi knap DKK 10.000 på kontoen. Vi agter at låne DKK 45.000 hos vores bankforbindelse til. Ydelsen for tilbagebetaling sættes op til
DKK 2.500 pr. måned. Hertil har vi fra Fredericia Kommune brug for lejekontrakt på klubhuset. KP vil rykke kommunen herfor.
På spørgsmål fra APF svarede NH, at der årligt tabes op til DKK 4.000 i ikke-betalt kontingent.
NH oplyste, at vi skifter mobilepay-nummer til: 61 31 74 35. Dette vil blive offentliggjort på www.erritsoerugby.dk og via vores sociale medier.
Der søges arrangeret et snarligt møde imellem seniortræner Michael K. Poulsen og hele seniorafdelingen, hvor hovedformålet er, at APF skal
opnå den fornødne indsigt i de sportslige og organisatoriske forhold i afdelingen, samt forventningsafstemning. På mødet skal seniorlisten
bl.a. gennemgås.

Punkt 3: Diverse udvalg
a) Sponsorer
b) Klubhuset
c) Seniorer
d) Ungdom
e) EGIF
Ad a) Sponsoransvarlig er Poul Lykkegaard. Jfr. den fastsatte politik i klubhåndbogen søges fortrinsvis ikke-konjunkturafhængige
sponsorater. Desuden arbejdes efter læresætningen: ”Naturalier bedre end rede penge”. Indtægter skaffes desuden hovedsageligt ved, at
klubbens medlemmer tager vagter ved diverse sportsarrangementer, mesterskaber, musikarrangementer, og andre populære events, fx
Vorbasse Marked.
Ad b) Alle nøgler er udleverede, og der fore ndes dokumentation for, hvem der har fået dem udleveret.
Vi har en del hængepartier med både ud- og indvendig færdiggørelse renoveringen af klubhuset, samt af skuret. Planer om at ytte
kummefryseren fra køkken til skur. Ændringerne skal gøre udlejning af klublokalet mere praktisk, så klubbens aktiver holdes skarpt adskilt fra
lejers medbragte aktiver.
Fra fodboldafdelingen har vi gratis modtaget møbler og et køleskab. Dette er vi taknemlige for.
Ad c) HC oplyste, at han grundet halv-marathon i nærområdet i Erritsø har gjort Odder RK, lørdagens modstander for seniorerne i 1. division
vest, opmærksom på, at visse gader vil være afspærret. Odder-klubben er derved blevet gjort opmærksom på, at de derfor skal køre en omvej.
En spiller, Jeppe Holm, blev for nylig udtaget til seniorlandsholdet. Landsholdet tabte desværre og rykker ned i division 2D.
Denne måneds udekamp mod Aalborg RK er udsat til den 20. august. Hjemmekampen mod samme modstander den 18. juni må snarest
yttes pga U-GM samme dag, hvor vores klub er vært.
Ny licenslist er sendt til seniortræner, Michael K. Poulsen.
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Oldboys: Vi stiller måske med et seniorhold til Scandinavian Open 7’s i august hos Speed RK. Sidste år deltog omkring 17 af vores spillere i
denne årlige internationale syvmands-rugbyturnering.
Ad d) Rugby Alliance West, ungdoms-samarbejde mellem klubberne vest for Storebælt, foregår i vores klub på Kr. Himmelfartsdag. Det er en
aktivitetsdag for alle, fx ”tag-en-kammerat med” m.m.. JN er tovholder.
JN oplyste følgende:
- at han søger sponsorat til et helt ungdomshold.
- at vi en over vinteren har mistet 5 – 6 ungdomsspillere. Til gengæld har vi fået 5 – 6 nye ungdomsspillere. Dem, vi mister, er desværre
ressourcesvage forældres børn, dem som vi gerne vil have ere af, da vores klub også yder et stykke socialt arbejde i form af rugbysporten
som en sund fysisk aktivitet, godt kammeratskab og behørig respekt for andre individer og grupper.
- at han har haft en konsulent fra kommunen på besøg. Mødet omhandlede bl.a. en mentorordning samt mulighed for dækning af kontingent
og løbende udgifter for børn af ressourcesvage forældre. Kommunikationen med forældrene om dette ømtålelige emne kræver erfaring,
diplomati og stor omtanke.
- at han sammen med Kenneth Holm m. . tager til Middelfart til en skoleidrætsdag den 24. maj.
- at alle skoler, 7. og 8. årgang, i Fredericia er inviteret til en rugbydag den 31. maj. Dette sker samarbejde med SIF, Samvirkende Idræts
Foreninger. JN har søgt og modtaget midler derfra. Hvis ikke tilstrækkeligt med skoler tilmelder sig, udsættes dette til september.

e) Forårsfesten i EGIF er desværre blevet a yst pga. for få tilmeldt, lige knap 100 var tilmeldt, hvor 200 deltagere var sat som nederste
grænse. Grundet a ysning går vi glip af godt DKK 11.000 i forventede indtægter. Meget ærgerligt.
KP oplyste, at der mandag den 9. maj kl. 18-19 afvikles halfordelingsmøde i EGIF. JN bedes oplyse KP om vores første og anden prioritet for,
hvilke aftener, vi ønsker hallen til rugbytræning i den kommende vinter 2016/2017.
Team Ungdom, mødes også mandag den 9. maj. Der er søgt om penge til telt.

Punkt 4: Indkommen post
Indkommen post: Vi har fået ét brev. Afsender er en Ali Bayoumi. Sprogskolen vil for deres kandidater arrangere Foreningernes Dag onsdag
den 8. juni. KP har svaret. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor, at vi fra vores klub deltager. JN vil snakke med Kenneth Holm og KP
snakker med Jesper Neumann om det. NH snakker med Ole Bang. Deltagelse i et sådant arrangement vil ligge i forlængelse af vores klubs
værdier.

Punkt 5: Kommende arrangementer
Der foregår i Pinsen rugbyklubtur for seniorer og oldboys. Turen går til Flanders Open 13. – 16. maj i Dendermonde i Belgien.
U-DM foregår som sagt i vores klub den 18. juni. Forældre-foreningen har det praktiske ansvar. Skolens baner og alt det praktiske er
bekræftet. Der afholdes møde herom på tirsdag 10. maj kl. 16.45, hvor JN deltager. HC og KP deltager i et andet møde kl. 20.30.
KP har sagt ja til værtsskab for dommerkursus søndag 19. juni.

Punkt 6: Eventuelt og næste møde.
APF vil i arbejdsmæssigt øjemed være bortrejst i disse to perioder: 26. maj – 6. juni, samt 8. – 10. juni.
Næste bestyrelsesmøde bliver: onsdag 15. juni 2016 kl. 17.30 – 21.00. NB oplyste, at han grundet rejse desværre ikke kan deltage.
Mødet sluttede kl. 20.45.
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