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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 03-03-16

Tidspunkt: 16:30 - 18:30

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: EIC mødelokale 2

Gruppe:  Bestyrelsen

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, godkendelse af dagsorden samt årsplan 
 
-Pkt. 2. 
Økonomi 
 
-Pkt. 3. 
Div udvalg. 
 
Sponsor. 
Klubhuset. 
Senior.  
Ungdom.  
EGIF. 
 
-Pkt. 4. 
Indkommende post.  
 
-Pkt. 5. 
Arrangementer, 
herunder Generalforsamling 
 
-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

B-møde d. 3/3 2016.

Til stede: Kurt Petersen (KP), Niels Hejslet (NH), Henrik Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Helle Ullerup (HU)

Ref: HU

 

Pkt. 1

Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan.
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Niels hænger i bremsen vedr. udkast til Helle til udarbejdelse af kørselssedler. 
Kurt hænger ligeledes i bremsen vedr. turneringsplan på hjemmesiden. 
Vi sender ansøgning til team ungdom på telt. JN sparrer med HU herom og sender udkast til KP senest d. 15/3.

 

Pkt. 2

Økonomi

Årsregnskab er skrevet under og godkendt. Det ser fornuftigt ud. 
Vi afslutter 2015 med et overskud på 880 kr. 
Budget for 2016 ser på nuværende tidspunkt ud til at kunne løbe rundt.

 

Pkt. 3

Div. udvalg

 

Sponsor 
Vi har fået et nyt sæt spillertøj til u12. Stor tak til Peter Gjerløff. 
Flere sponsorer på bedding - dog først indenfor det næste halve år. 
Vi vil gerne give HC en takkegave for mange års sponsorater. KP køber gavekort til Mums for 500 kr. 
Vi har en mulig sponsor til nyt inventar til klubhuset, hvis vi kan holde os til et budget på omkring 7-8000 kr.

Klubhuset 
Intet nyt - renoveringen er stadig i gang.

Senior 
18 spillere til sidste træning. 
Poulsen har gjort opmærksom, at der ikke er overblik over hvor meget spillertøj der mangler. 
Poulsen har aftalt med HC, at der ved næste hjemmekamp tælles op, således at der kan blive indkøbt nyt. 
JN ved at der kun er ca. 15 sæt. 
HC er i går ringet op vedr. kamp mod nye spillere fra Århus. Dette taler seniorspillere om til træning d.d. 
Havde i går møde vedr. Tour - der er på nuværende tidspunkt 17 tilmeldte samt OB.

Ungdom 
Jens Songe er desværre stoppet som træner. Heldigvis har Thomas Arvad overtaget styringen på holdende. 
Der har været træningslejr sidste weekend med 30 tilmeldte. Stor tak til hjælpere, trænere og forældre som har gjort JN's rolle som ansvarlig
mulig i den udstrækning det bør være. 
Matthæus er valgt ind som spillernes repræsentant i ungdomsudvalget og deltager på lige fod med ledere og trænere. 
Der vil blive arrangeret klubaften arrangementer, hvor klubben vil være åben for alle - dette vil være ca. hver 3. fredag. 
Der vil blive etableret et forældreforening - nærmere herom efter stiftende møde. Dette vil på sigt frigive JN's tid betydelig, således at han får
mulighed for at tage sig af træner udvikling m.m. 
Der er Erritsø cup d. 3/9. 
Sommerlejr og Kiel tur falder sammen, hvorfor sommerlejeren prioriteres. 
Der er kommet invitation til 3 stævner - i samråd med trænere takkes der nej til Hundested og Dragør. Der takkes ja til Odense - dette foregår
d. 30/4 og der er tilmeldt u10, u12 og u14. 
JN har søgt om stævne til Erritsø d. 18/6. 
Sævar Patrekur Fylkisson Keld er udtaget til U18 landsholdet, og skal spille B-VM for U18 landsholdet i Andorra.

EGIF 
HC har en opgave - der skal afholdes hovedbestyrelsesmøde i klubben d. 10/3, grundet �ere omstændigheder kan KP ikke deltage. HC
deltager og tager sig af afholdelsen. 
Der er kommet en regning på lysanlæg på ialt 2478,26 kr. 
Der er på nuværende tidspunkt ingen aftale med fodbold på lysanlægget.

Pkt. 4

Indkommende post 
Der er kommet ansøgningsskema til klimaskærm - vi søger til blikkenslager og radiatorer. 
Der er kommet mail vedr. Sportsfesten - vi har ønsket en bemandingsplan, således at vi kan erhverve frivillige. 
Der er kommet handlingsplan fra DIFU. 
Der er kommet reminder til årets spiller fra DRU - denne er videresendt til senior. 
Forespørgsel på putting kids �rst trænerkursus d. 20/3 kl 9-17. 
Der er kommet indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde - dette har vi desværre ikke deltaget i. 
Modtaget mail fra Casper Due Nielsen SIF ift. penge tilgode - desværre har vi ikke bilag herpå - KP har svaret. 
Vedr. internet - dette kan deles med tennis. Dette følger KP op på i nærmeste fremtid. 
Indbydelse fra feriesjov - JN har styr på dette.

Pkt. 5
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Arrangementer - herunder generalforsamling 
Vi husker til næste generalforsamling at udvalg skal under evt. 
Øget opmærksomhed på hvordan man behandler klubhuset efter renoveringen. 
Poul Erik vil gerne fortsætte som presseudvalg.

Pkt. 6

Evt. - herunder næste møde

Der vil blive sponseret et stort skilt med vores klublogo efter pinsen - dette kan evt. hænges op på gavlen på skuret, således at det kan ses fra
vejen. 
Der skal søges om cykelstativer, således at der ikke længere stilles cykler op af den nye facade. 
Pkt. 1 skal fremover også indeholde siden sidst på de sociale medier. 
Der skal afholdes møder oftere i det nye år. 
Næste møde bliver d. 6/4 kl. 17.30. 
Niels bestiller pizza til b-mødet til kl. 18.00.


