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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 03-05-17

Tidspunkt: 17:30 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Allan Pertti Frandsen
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.  
EGIF.

-Pkt. 4. 
Indkommende post. 

-Pkt. 5. 
Kommende arrangementer, herunder møde med Casper Dahl. 
 
-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde.

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

REFERAT fra bestyrelsesmøde i EGIF Rugby, onsdag den 3. maj 2017, afholdt i klubhuset

Deltagere:

Kurt Due Petersen (KDP), formand
Jan Nielsen (JN), ungdomsansvarlig
Allan Pertti Frandsen (APF), senioransvarlig (referent)
Henrik Nørman Christensen (HNC), suppleant.

Afbud: Helle Ullerup (HU), sekretær og Niels Hejslet (NH), kasserer

Dagsorden, som inden mødet var blevet fremsendt af formanden, lød:
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-Pkt. 1. 
Opfølgning af referat, Facebook, siden sidst, samt årsplan

-Pkt. 2. 
Økonomi

-Pkt. 3. 
Div udvalg.

Sponsor. 
Klubhuset. 
Oldboys. 
Senior.  
Ungdom.  
EGIF.

-Pkt. 4. 
Indkommende post. 

-Pkt. 5. 
Kommende arrangementer, herunder møde med Casper Dahl. 
 
-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde.

Mødet startede kl. 18.00

Punkt 1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Siden sidst:

Årsplan 2017 blev gennemgået, hvor kontingent for ungdom og tilmelding til DRU-sommerlejr blev fremhævet.

KDP har hos kommunen, under puljen ”klimaskærm” ansøgt om 1.500 kroner til fornyelse af tagrende, 1.700 kroner til lysarmatur i skur, og
4.200 kroner til delvis fornyelse af tagbeklædning på klubhus, i alt alt 7.400 kroner.

Vi har modtaget invitation til Folkeoplysningsrådets Forårskur, som foregår 18. maj fra kl. 18.30. KDP repræsenterer os. Derfor deltager APF i
EGIF’s næste hovedbestyrelsesmøde, som foregår samme aften. KDP gav APF referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde. APF vil vende
tilbage til KDP, hvis der inden 18. maj er årsag til yderligere afklaring.

 

Punkt 2. Økonomi

NH havde før bestyrelsesmødet oplyst, at overskuddet i 2017 p.t. er på knap 4.719,75 kroner. DM-stævnet den 30. april er ikke medregnet, da
regnskabet for dette arrangement endnu ikke var foretaget pr. 3. maj.

NH havde endvidere oplyst KDP om, at vi har modtaget 19.548 kroner i tilskud fra kommunen.

Forhøjelse af kassekredit sat derfor på standby.

Den nye rykkerprocedure for kontingentopkrævning blev repeteret:

1. Opkrævning fra kasserer fremsendes.
2. Såfremt betaling ikke er modtaget efter 14 dage, fremsende NH rykker 1.
3. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget af NH efter yderligere 14 dage, fremsender ungdomsansvarlig eller senioransvarlig rykker 2.

Denne rykker er først en personlig samtale eller et telefonopkald, fulgt op af en skriftlig rykker.

Liste over betalende medlemmer hænges op i klubhuset. Hver den 1. i måneden.

PBS-løsning undersøges fortsat af NH.

 

Punkt 3. Diverse udvalg.

Sponsorer:

Vi har stadig tre hovedsponsorer: Rådgivende Ingeniør�rma Jens Johan Andersen, som i sensommeren 2016 sponserede nye spilledragter til
ungdomsholdene, samt REMA 1000 Vestcentret og FRØS Sparekasse, som i foråret 2017 sponserede nye spilledragter til førsteholdet. Dertil
skal lægges MRAS (Peter Gjerløff), som har givet tilsagn om nyt sponsorat i 2017. Endelig besluttede vi i efteråret at forlænge en mundtlig
aftale om græsklipning hos Skanlog, Fredericia, som i 2015 og 2016 gav os et økonomisk tilskud. APF følger op og søger løbende at oprette
et sponsorudvalg, som skal overtage opgaven. Indtil da er APF tovholder.

En erfaren førsteholdsspiller vil blive spurgt, om hans nye arbejdsgiver er interesseret i sponsorsamarbejde.
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Klubhus:

Anne Sørensen fra klubhusudvalget har fået nøgle.

Et gratis, brugt køleskab er meget venligt skaffet af Natasja Brodersen og Casper Bruus Aerts. Det er installeret i baren. Det gratis FAXE-
køleskab, som ikke længere fungerer, er derfor sat udenfor klubhuset og skal køres på genbrug. APF følger op over for udvalget, så det bliver
kørt bort.

Strømmen forsvinder af og til i køkkenet. Det formodes, at det skyldes installationerne. KDP spørger Brian H. Mikkelsen, om han kan
undersøge dette og anbefale en løsning.

En del udestående opgaver omkring renoveringen mangler dog fortsat at blive løst, herunder indendørs fugning. Bestyrelsen har bolden.

 

Oldboys:

Første træf i støtteudvalget ”Fratres Ovalibus” (Ovale Brødre), lørdag den 1. april, blev en succes. Præcis 40 betalende deltagere lagde hver
200 kroner, og �k ølsmagning og tapas, masser af kammeratligt samvær, genopfrisket gamle minder, m.m. Godt 20 potentielle ”logebrødre”,
som passer på pro�len +35 år og mindst én rugbykamp for Erritsø, udfyldte desuden spørgeskema, som skal klarlægge i hvor høj grad den
enkelte ”logebroder” fremover vil involvere sig i vores klub. I de kommende måneder vil de potentielle logebrødre bliver kaldt til
”optagelsesprøve” og forhåbentligt indlemmet. Støtteudvalget evaluerer første gang inden udgangen af maj. Formålet med støtteudvalget er
fortsat: Mere rugbykultur, større frivillighed og �ere donationer til klubben. Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om arbejdet i ”Fratres
Ovalibus”.

 

PR-udvalg:

Udvalgsformand Paul Erik Jensen (PEJ), holdkaptajn og journaliststuderende Jeppe M. Holm (JMH), og APF har stadig en god
samarbejdsform med gensidig inspiration og feedback. Det giver fortsat god lokal pressedækning, fremfor alt i Fredericia-Avisen og
Fredericia Dagblad, både i trykt form og netudgaverne.

 

KDP gjorde opmærksom på, at vores Dropbox fyldt op. En opgradering af Dropbox vil koste 750 kroner. Det blev besluttet at betale dette
beløb, navnlig fordi det sikrer fortsat fotodokumentation af alle aktiviteter i EGIF Rugby. Der søges alternative, gratis, løsninger til senest i
foråret 2018.

APF har endnu ikke fået layoutet den lovede folder, som skal fremlægges i lokale sportsforretninger, ligge i EIC og i vores klubhus, m.m.

 

Seniorer:

Sportsligt:

 

Efter hæderlige nederlag i træningskampen mod CSR/Nanok, pokalkvart�nalen mod Hundested og sæsondebuten mod Aarhus kom den
forløsende sejr så lørdag den 8. april. Det var ude mod Aalborg RK Lynet. 15 – 10 vandt vores førstehold, efter 5 – 5 ved pausen.

 

Truppen, som nu er oppe på 22 – 24 spillere, er inde i god udvikling. Med sejren i Aalborg indtager vi, efter to runder, den vigtige andenplads i
1. division, vest. Der resterer endnu �re runder af denne vestkreds af grundspillet om DM.

 

Næste kamp er lørdag den 6. maj hjemme mod Odder og den følgende lørdag spiller vi Challenge-semi�nale i pokalen lørdag den 13. maj.
Modstanden er CBS Rugby og kampen spilles på deres hjemmebane på Frederiksberg. APF er i kontakt med CSB Rugby omkring det
praktiske.

 

Kampprogram 2017 for seniorer �ndes fortsat på hjemmesiden, i den åbne FB-gruppe, og på opslagstavlen i klubhuset.

 

Der er træning i Rugby Alliance West, RAW, søndag den 4. juni fra kl. 12. Foregår i Aarhus RK. Tidligere A-landsholdstræner og nuværende
cheftræner i ARK, Chris Adby, er RAW-træner. RAW har inviteret klubberne i Aalborg RK Lynet, Aarhus RK, Odder RK, Erritsø GIF til at sende
spillere til denne RAW-træning. JN er vores koordinator.

Vi har tilmeldt et seniorhold og et oldboys-hold til Scandianavian Sevens 12/13. august hos RK Speed.

 

Organisatorisk:
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APF indtaster løbende nye medlemmer i Conventus og får løbende indhentet spillerlicens til seniorspillere.

 

De er kommet tjek på medicintaske og drikke�asker, som er klar til hver kamp. Organisering af vask af spillertøj mangler APF at få planlagt.

 

 

Ungdom:

JN berettede om følgende:

Det går fortsat fremad. Skolernes Rugbydag i april gav 2 nye ungdomsmedlemmer.

DM-stævnet den 29. april var en kæmpe succes og en rendyrket fornøjelse. Stort set alle praktiske opgaver var enten uddelegeret til eller på
eget initiativ igangsat af vores meget aktive forældreudvalg. Godt 40 medlemmer af vores klub, heriblandt mange seniorer, hjalp til med højt
humør og stor opbakning ved sidelinjerne. Inden DM-stævnet var der gjort god PR for begivenheden, i dagspressen og via de sociale medier.
TV Syd var til stede for at �lme og sendte samme aften et 37 sekunder langt klip fra stævnet. Tilbagemeldinger fra de andre klubber var
yderst positive. Det forlød blandt andet, at det er det hidtil bedste DM-stævne i Danmark nogensinde.

Programmet for ungdommen frem til og med september:

20. maj: 2. DM-runde i Hundested.

3. juni: Stævne os Dragør RK.

10. juni: Störbecker Cup i Hamborg. Anne Sophie Tournadre fra forældreudvalget har foretaget frivilligt arbejde og har på den baggrund
doneret DKK 3000 benzintilskud. Klubben er yderst taknemlig for denne støtte.

17. juni: 3. DM-stævne runde vest for Storebælt.

9. september. Erritsø Cup. Hamborg RC har vist massiv interesse: 82 deltager, inkl. 52 spillere samt ledere og forældre. De ønsker overnatning
fra fredag 8.10 til søndag. 10.10. JN undersøger mulighed og pris hos EIC. KDP booker baner og orienterer fodboldafdelingen.

Medlemsmæssigt ligger vi status quo i forhold til i vinters.

Kenneth Holm skal køre et længere SIF-projekt med Ullerupbæk Skolen til efteråret. 20 – 30 sessioner.

15. september. SFO’ernes dag.

 

EGIF:

KDP berettede om følgende:

Vi har fået afslag på ansøgning om økonomisk støtte til installation af varmepumpe i klubhuset. Fremover søges om tilskud til nye møbler
eller hårde hvidevarer.

EGIF-formanden vil snarest modtage vores fornyede ansøgning om midler til rejsen til Dragør RK den 3. juni, hvor der er stævne for
ungdommen.

KDP har deltaget i møde med EIC og har i den forbindelse foreslået etablering af Floor Ball afdeling i EGIF. Dette for at tiltrække �ere
medlemmer, og øge aktiviteten i EGIF som helhed.

KP foreslog ved samme lejlighed: Aktivitetskalender for ALLE sportsgrene i EGIF. Dette vil forbedre koordineringen og øge overblikket for alle
ledere og de medlemmer, som ønsker det.

Adgang fra P-pladsen og venstre om EIC, mellem motionscenteret og tennis, forsøges spærret. Derved undgås bilkørsel hen over
scoringsfeltet på vores lille rugbybane samt træningsbanen (den gamle grusbane).

 

Punkt 4. Indkommen post.

PR-ansvarlig Paul Erik Jensen (PEJ) har modaget henvendelse fra iransk professionel seniorspiller, som søger at komme til Danmark og spille
for vores klub. Bestyrelsen beder PEJ sende et hø�igt svar, hvor der gøres særskilt opmærksom på, at rugby i Danmark udelukkende dyrkes
som en amatørsport.

 

Punkt 5. Kommende arrangementer:

Onsdag den 24. maj kl. 18.30 mødes vi i klubhuset med Casper Dahl, SIF.
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Kommunen har inviteret os til dialog om projektet Expats. Expat er personer, der arbejder en kortere eller længere årrække i et andet land.
Med eller uden familien. Ofte veluddannede eller specialister med stor erfaring på netop deres felt. Et sådant samarbejde vil lægge i god tråd
med vores rugbyklubs værdier om ”Venskab uden kendskab”.

 

Punkt 6. Næste bestyrelsesmøde foregår onsdag den 7. juni fra kl. 17.30 hos HU. NH bestiller pizza.

Mødet sluttede kl. 20.45.       


