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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 06-03-15

Tidspunkt: 16:00 - 19:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Erritsø Idrætscenter

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

B møde den
 
 
Dagsorden
 
Med spisning kl 18.00.
 
-Pk 1 . Opfølgning af referat samt årsplan, siden sidst, godkendelse af dagsorden
 
 
-PK2. Økonomi
 
-PK 3 Div udvalg.
 
Sponsor:
 
Klubhuset:
 
Senior:
 
Ungdom.
 
EGIF:
 
-PK 4. Indkommende post. 
 
-PK 5 repræsentantskabs møde
 
-PK 6 kommende arrangementer.
 
-PK 7 evt.
 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Fremmødte:
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Kurt Petersen, Jan Nielsen, Henrik Christensen, Niels Hejslet, Fie Bøgh. 
Afbud Poul Lykkegaard.  
 
 
-Pk 1 .

Opfølgning af referat samt årsplan, siden sidst, godkendelse af dagsorden 
 
Referat godkendt.  
 
Kurt ordner hængelås. 
Fællestræning med Odder er a�yst. 
Kurt søger for ansøgning til team ungdom. 
 
Bubsi har styr på feriesjov. 
 
-PK2. Økonomi 
 
Pt underskud på 7277,25kr da der endnu ikke er kommet indtægter ind, samt betalt en del store regninger. 
 
Vi kan se frem til en god indtægt fra ELP, vi takker alle der hjælper.  
 
Vi vurderer at der skal sættes af til et tøj til u14 hold, i budget.  
 
-PK 3 Div udvalg. 
 
Sponsor: 
 
Bubsi undersøger sponsorat med cafe Mums. 
Kurt har sponsoreret nye pære til klubhuset.  
 
Klubhuset: 
 
Ny radiator. 
 
Kurt har mødtes med Morten omkring klubhuset og dens beklædning. 
Vi søger folkeoplysnings udvalget om tilskud til udskiftning. 
 
Senior: 
 
Det går godt med ny træner, og der er godt fremmødte.  
Lørdag den 21 marts er der udendørs træning.  
 
Ungdom: 
 
Rettelse til sidste ref. :skolerugby festival er d19 maj. 
 
Der er blevet afholdt træninglejer- stor stor succes, 24 deltog.  
De blev instrueret i livreddende førstehjælp. 
Aften blev tilbragt i sømmehallen, hvor alle i klubben var inviteret. 
Vi har stadig et stort problem ang træner.  
 
 
EGIF: 
 
Der har været afholdt general forsamling- genvalg til Lars Bøgebjerg. 
 
Vi har skulle stille møbler op i forsamlingshuset- meget dårlig opbakning.  
 
Gunnar Ravn blev udpeget som æresmedlem af EGIF. 
 
 
-PK 4. Indkommende post.  
 
Vi er i dialog med Michael Lai omkring Christiaa Melgaard.  
Vi har modtaget ansøgningsskema vedr haltimer. 
Ansøgnings frist d. 6 marts. Kurt indsender.  
Vi har fået 4 omklædnings rum 24/8 til ungdoms stævne.  
Vi har fået indbydelse til get into rugby kursus i Esbjerg, 23 marts. 
Vi har opgørelse af lokale tilskud, mail er videresendt til niels.  
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Mail er modtaget fra kommuner omkring størrelse på nye mål.  
Indbydelse til dommerkursus den 21 marts i Århus.  
Indbydelse til møde vedr banestatus 25 marts 
 
-PK 5 repræsentantskabs møde 
 
Vi er tilmeldt. 
Vi pointere at Aalborg meldte afbud til vores jubilæum.  
 
-PK 6 kommende arrangementer. 
 
Vi gennemgår general forsamling 
 
Kro fest bliver afholdt d. 11 april kl 18. 
 
 
-PK 7 evt. 
 
Næste møde bliver den. 8 april.


