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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

10-03-17

Tidspunkt:

16:00 - 18:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Erritsø Idrætscenter

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
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 Generalforsamling og DRU Rep-møde
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde.

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Deltagere:
Kurt Due Petersen (KP), formand
Niels Hejslet (NH), kasserer.
Allan Pertti Frandsen (APF), senioransvarlig (referent)
Henrik Nørman Christensen (HNC), suppleant.
Afbud: Helle Ullerup (HU), sekretær og Jan Nielsen (JN), ungdomsansvarlig
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Punkt 1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt med den rettelse, at klimaskærm søges hos Fredericia Kommune, ikke hos
Nordea Fond.
Siden sidst:
KP har indhentet tilbud på trådløst bredbånd fra YOUSEE.
KP har lavet opdateret kontrakt for udlejning af vores klubhus. Ny pris er gældende for nye aftaler. Nye betingelser gælder omgående. NH og
klubhusudvalget forestår fortsat det praktiske arbejde ved klubhusudlejning.
Der er styr på vores frivillige til EGIFs kommende dilettantforestillinger. Tovholder er HCN.
Årsplan 2017 blev gennemgået.

Punkt 2. Økonomi
NH fremlagde status på klubben økonomi for årets første to måneder. Vores økonomi er fortsat stram. Anmodning om forhøjelse af
kassekredit i vores pengeinstitut er endnu ikke efterkommet. Forventes bragt på plads i marts.
Kontingentopkrævning for seniorer blev udsendt i februar. En række spillere har betalt, men der er stadig en stor håndfuld skyldnere.
Studerende, eller spillere som bor over 50 km borte fra Erritsø, får fortsat 50 % rabat på deres kontingent.
Oldboys blev opkrævet årligt kontingent den 1. februar, som det er kutyme.
Ny rykkerprocedure blev aftalt:
1. Opkrævning fra kasserer fremsendes.
2. Rykker 1 fra kasserer, såfremt betaling ikke er modtaget efter 14 dage.
3. Rykker 2 fra ungdomsansvarlig eller senioransvarlig, såfremt betaling ikke er modtaget af kasserer efter 14 dage.
Fremadrettet hænges en liste over betalende medlemmer op i klubhuset. Hver den 1. i måneden.
PBS-løsning undersøges fortsat af NH.
Lokaletilskud på 6.305,42 kroner er modtaget.

Punkt 3. Diverse udvalg.
Sponsorer: Lige nu har vi re sponsorer: Rådgivende Ingeniør rma Jens Johan Andersen, som i efteråret sponserede nye spilledragter til
vores ungdom, samt REMA 1000 og FRØS Sparekasse, som i februar til sammen ydede midler, der har muliggjort indkøb nye spillerdrager til
vores seniorer. Dertil skal lægges MRAS, som har givet tilsagn om nyt sponsorat i 2017. Endelig besluttede vi i efteråret at forlænge en
mundtlig aftale om græsklipning hos Thorni Aps, som giver os et økonomisk tilskud. APF følger op.
Klubhus: Statusmøde afholdt mandag den 6. marts imellem udvalget to medlemmer og APF. Det kører fortsat rigtig godt. En del udestående
opgaver omkring renoveringen mangler dog fortsat at blive løst, herunder indendørs fugning og udendørs oprydning og bortskaffelse af
gammelt materiale. Udvalget har bolden. Referat fra mødet den 6. marts er blevet fremsendt til bestyrelsen.
Oldboys: APF gav en status på det planlagte arrangement med ølsmagning og buffet, som det nye støtteudvalg ”Ovale Brødre” vil afvikle i
klubhuset lørdag den 1. april, om aftenen efter førsteholdets sæsonpremiere i 1. division, vest, hjemme imod de danske mestre fra Aarhus
RK. Foreløbigt 25 tillmeldte oldboys til ølsmagningen og buffeten, inkl. klubbens stifter og æresmedlem No. 1 Paul Kjærgaard. Støtteudvalget
har tre hovedformål: Højnelse af rugbykulturen, mere frivillighed, og årlig donation af generede midler til klubben. ”Ovale Brødre” planlægger
at afholde en håndfuld arrangementer hvert år, dog ikke oldboyskampe. Dette overlades til de ældre aktive seniorspillere, som tænkes at tage
et initiativ, når tiden er moden. Da der er tale om et åbent arrangement den 1. april, opfordres alle medlemmer til at tilmelde sig, heriblandt
naturligvis vores førsteholdstrup og seniormedlemmer.
Seniorer:
Tidligere spillende træner Michael Klæsøe (MK) blev fuldt fortjent kåret til Årets Leder 2016 i EGIF. Det gav anledning til endnu en
pressemeddelelse, som blev bragt af ere lokale medier. Hæderen k Fredericia Dagblad til at kåre MK til ”Ugens Fredericianer”. Her var MK
snarrådig og bad dagbladet afholde interviewet i vores klubhus, hvor vores PR-udvalgsformand Paul Erik Jensen (PEJ) og APF også var til
stede for at lave kaffe og hjælpe til. MK kom på forsiden af dagbladet lørdag den 11. marts, og artiklen blev delt ittigt på de sociale medier.
Førsteholdstræner JN har indlemmet stadig ere udenlandske spillere i truppen, som nu udgør 22 – 24 mand. Det har styrket truppens
bredde og rugbykompetencer.
Der er en god, positiv og konstruktiv ånd til de to ugentlige træningsaftener, som hver gang omfatter 11 – 22 spillere. JN kræver, at alle afbud
til træning rettes til ham personligt. Afbud via seniorernes facebookside anses ikke for at være gyldigt.
JN har indkaldt til ekstra træning lørdag den 11. marts, som forberedelse til træningskampen hjemme imod CSR/Nanok lørdag den 18. marts.
Spillerbus bestilt til lørdag den 25. marts, hvor vi ude møder Hundested RK i pokalkvart nalen 2016/2017.
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Ungdom: Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

EGIF: Notat om status på foreningen blev udleveret.

PR-udvalg: Tirsdag den 7. marts afholdt udvalget møde. Udvalget blev ved den lejlighed udvidet med endnu et medlem: Holdkaptajn for
førsteholdet og journaliststuderende Jeppe Magaard Holm (JMH). Ny opgavefordeling blev aftalt imellem udvalgets formand PEJ, APF og
JMH. APF laver udkast til udvalgets årsplan, som skal medvirke til mere formaliseret PR-arbejde. Udvalget barsler med en særskilt
Facebookside, som skal supplere vores hjemmeside og de Facebookgrupper, som anvendes ittigt. RK Speed, Odder RK og Aarhus har i ere
år haft velfungerende Facebookgrupper, som understøtter klubbernes kommunikation og øger hvervningen af nye medlemmer. Der henvises
derudover til referat fra mødet, som blev fremsendt til bestyrelsen den 10. marts.

Punkt 4. Indkommen post.
Emnet klimaskærm blev diskuteret, og beslutning herom udsættes til et kommende bestyrelsesmøde.
Brev modtaget fra Jens Aage Skare Nielsen, formand for både Dragør RK og DRU: Dragør RK deltager i Erritsø Cup.
Diabetes Foreningen tilbyder os at sælge skrabelodder. I perioden 1.3. – 20.6. Kr. 25 pr. styk 9 kroner til os.
Børnehjælpsdagen tilbyder os også at sælge skrabelodder. I perioden 23.3 – 5.6 Lodsedler. 8,50 til os.
Der blev ikke taget beslutning om salg af skrabelodderne.

Punkt 5. Kommende arrangementer:
Repræsentantskabsmødet i DRU afholdes søndag den 19. marts kl. 10.30 - 16 på Centralskolen. Vi har derfor en del praktiske gøremål, som
vi er ansvarlige for. Mødetid kl. 8.30. KP sørger for forplejning via EIC. Pedellen sørger for stole. APF sørger for rundstykker.

Punkt 6. Næste bestyrelsesmøde foregår mandag 10. april fra kl. 17.30 i klubhuset. NH bestiller pizza.
Mødet sluttede kl. 18.30.
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