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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 03-04-13

Tidspunkt: 19:00 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Fie Severinsen Bøgh
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

Dagsorden

Pkt. 1 Konstituering af Bestyrelsen

Pkt. 2 Opfølgning referat fra sidste B-møde, samt Generalforsamling. 
        Årsplan  
                    
Pkt. 3 Økonomi  

Pkt. 4 DIV. Udvalg 
  
 Ungdom 
 Senior 
 Sponsor 
 Klubhus 
 Presse 
 EGIF 
  
Pkt. 5 Klubudvikling 
    
Pkt.6 Indkommende post 
 

Pkt.7  Eventuelt.

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Bestyrelses møde d 3 april 2013  

Fremmødte: Kurt Pedersen (KP) , Niels heislet (NH), jan Nielsen (JN) Poul Lykkegaard (PL)og �e bøgh (FB) 
Afbud: Henrik Christensen (HC)

-PK1: konstituering af bestyrelsen.  

KP - formand

NH - kasserer

PL - senior ansvarlig/ næstformand. 

JN - ungdomsansvarlig
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FB- sekretær. 

  

-Pk2: Godkendelse af dagsorden, generalforsamling. Årsplan.   

Vi venter på godkendelse af referat fra Ole bang.  
KP har skrevet til Elif for at få årsplan.  
Kurt søger haltimer til ungdomstræning vinter 2014. 
Kurt har søgt team ungdom, SIF til ungdom samt kajakklubben om penge til klyngemaskine og skur, 58000 kr. 
KP har fået tilbud fra Ole Døssing, tømrer�rma, til ny beklædning af klubhuset. Tilbuddet er på 69500 kr plus moms. 
Elif Sørensen indhenter 2 mere tilbud. 

  -PK 3 Økonomi:  

PT underskud på -627,74. 

Jonathan linde og Christian Meldgaard mangler at betale kontingent. 

Overskuddet fra klubfesten er ikke regnet med i budgettet- der blev overskud på 5241 kr.

  

-PK 4 Div udvalg.  

Sponsor: 

Kenneth Nielsen har kontakt til en palle fabrik i Kolding.

PL har kontakt til Monjasa, Trefor og Generalen.

KP snakker med Jens Johan Andersen omkring fornyelse af kontrakt.

  

Klubhuset: 

Kevin, Kasper og Jan(lange) er klubhus ansvarlige.

  

Senior: 

Forsøg på at rykke kamp fra 11 Maj mod Århus. Rykkes evt til d. 4 maj el en hverdagsaften. 

Tilgang på 4 nye spillere udefra . Plus 4 ungdomsspillere der er rykket op.

  

Senior udvalg består af Morten Jørgensen, Michael Klæsøe og Poul Lykkegård.

  

2600 kr er brugt på træningstøj.

  

Ungdom:

  

God opstart. Der er tilmeldt et u10 hold til DM turnering.

Skoleturnering skulle være påbegyndt- men er udskudt pga lockout. 

Forventer at afholdes i maj. Bakkeskolen deltager i år. Næsten år vil vi satse på at få skjolborgvejens skolen med, pga deres idrætslinje og
stort opland.

  

Målet frem til sommerferien er at runde 30 ungdomsspillere. Der skal satses på unge spillere, u 12.

  

Der skal bestilles tøj til u10 holdet. JN står for bestilling.

  

Ungdomsudvalg: JN, Holm plus Ole Bang.
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Vi skal have udarbejdet trænerkontrakt. 

  

Ungdoms stævne d. 18 maj. 

  

EGIF: intet nyt.

  

-PK5: 

  

KP sender klubhåndbog til JN.

  

  

-PK 6:

  

Indbydelse til trænerkursus og dommerkursus 1. 

  

KP har modtaget nyhedsbrev fra SIf.

  

-PK 7:

  

Næste møde er d. 25 april kl 20.00 KP bestiller mødelokale.


