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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

02-03-18

Tidspunkt:

16:00 - 19:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

EIC

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
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Oldboys.
Senior.
Ungdom.
Presse.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer, herunder:
Generalforsamling
Klub workshop
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Referat fra bestyrelsesmøde i EGIF Rugby fredag den 2. marts 2018
Deltagere:
Kurt Due Petersen (KDP), formand
Niels Hejslet (NH), kasserer
Jan Nielsen (JN), ungdomsansvarlig
Allan Pertti Frandsen (APF), senioransvarlig (referent)
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Afbud: Helle Ullerup (HU), sekretær og Henrik Nørman Christensen (HNC), suppleant.
Mødet startede kl. 16.20
Pkt. 1 Opfølgning på referat, facebook, siden sidst samt årsplan.
Referat fra sidste B-møde godkendt.
KDP har ansøgt om sponsorat på varmepumpe og afventer svar fra virksomheden.
JN har a everet budget til vores kasserer NH vedr. ungdomsafdelingen for hele 2018.
Formand KDP vil kontakte DRU-konsulenten vedr. snarligt møde i Erritsø vedr. klubudvikling m.m.
Årsplan 2018:
KDP vil undersøge deadline for ansøgning om klimaskærm. Og hvad der skal søges til.
KDP vil ansøge om fondsmidler hos EGIFs venner og Team Ungdom. Efter fremsendte ønsker fra JN.
APF vil booke omklædningsrum hos EIC, samt bestille opkridtning hos kommunen, vedrørende alle seniorernes hjemmebanekampe i 2018
samt DM-runden for ungdom, hvor vi den 9. juni er værter. APF vil dernæst give Morten Gram Pedersen fra fodboldafdelingen besked.
JN vil indhente tilbud hos Egeskov Turistfart vedr. seniorernes to udekampe øst for Storebælt i foråret (den 21. april i Hundested og 19. maj
på Frederiksberg), samt ungdommens tre stævner på udebane, hvor vi selv skal betale for transporten.
Seniorernes to udekampe øst for Storebælt i efteråret bliver via samkørsel med h.h.v. Aalborg og Aarhus, hvor APF er ansvarlig for aftalerne.
Der kan spares store beløb på transport til disse to udekampe, hvilket der også er budgetteret med.
Haltimer 2018/2019 søges først senere på året.

Pkt. 2. Økonomi
NH fremlagde opdaterede medlemslister samt en økonomisk status pr 28.2.18. De første kontingentindbetalinger er modtaget. Vi har pt. et
driftsoverskud i 2018 på DKK 5.000, hvoraf godt DKK 3.300 stammer fra udlån af klubhuset. Kassekreditten er udnyttet inden for det tilladte,
men skal dog nedbringes. Tilskud fra kommunen er endnu ikke modtaget.
De ønskede debetkort til klubhusudvalget er ikke udstedt af FRØS Sparekasse. Løsningen har vist sig for dyr og besværlig. Konto hos FAKTA
søges i stedet oprettet. KDP vil undersøge, om det er muligt.

Pkt. 3. Div. udvalg.
A) Sponsorer:
NH oplyste, at vi i 2018 skal indhente samlet 81.000 kroner i sponsorater og tilskud, for at budgettet holder. De første 10.000 kroner fra en
sponsor er modtaget, oplyser NH.
En yderligere sponsor, som har givet mundtligt tilsagn, mangler stadig at underskrive kontrakt. APF vil rykke en sidste gang.
FRØS Sparekasse, som i fjor var én af to hovedsponsorer for seniorerne, vil i april blive kontaktet af APF.
B) Klubhus:
Udlejning kører fortsat planmæssigt og tilfredsstillende. Stor tak til klubhusudvalget, navnlig Natasja Brodersen.
Manglende fugning langs gulvene vil oldboys-logen se nærmere på til foråret. Fliser uden for klubhuset trænger til løft og planering. Også
dette vil oldboys se nærmere på til foråret.
C) Oldboys:
Støtteudvalgets præsidium afholdt årets første møde den 1. marts. Støtteudvalget, ”Fratres Ovalibus”, har i sit første år fået hele 41
medlemmer og rejst næsten 7.500 kroner, hvoraf de 500 kroner blev udloddet til ungdommen i december. De resterende næsten 7.000 kroner
tænkes anvendt til ovennævnte reparationer og vedligehold af klubhuset, samt forbedringer af køkkenet. Plan for alle oldboysarrangementer i
2018 vil blive meldt ud inden udgangen af marts.
Kontingent for 2018 blev den 2. marts opkrævet hos støtteudvalgets medlemmer via et opslag i FB-gruppen for oldboys. Disse oldboys kan
vælge mellem senior, oldboys eller passivt medlemskab – og betale derefter. De 150,00 kroner til støtteudvalgets drift for 2018 lægges oven i
klubkontingentet. Der vil herefter ske en løbende afregning til vores kasserer NH, så klubkontingenter hurtigst muligt havner i klubkassen.
Ønske fra bestyrelsen til støtteudvalget: EL-giganten har tilbud på varmepumpe, som vil spare klubben for penge. Det vil desuden give et
sundere indeklima. Svar fra støtteudvalget forventes i løbet af marts måned.
D) Seniorer:

a. Stadig ingen træner for seniorerne. Holdleder Michael Axø (MA) har indtaget en ledende rolle, imens anfører Thor Steendahl (TS) og
tidligere spillende træner Michael Klæsøe (MK) også byder godt ind. Som aftalt på spillermødet den 1. februar skal spillerne forme et
trænerkollektiv, der sammen planlægger træningen. En årsplan mangler at blive lavet og præsenteret for spillerne. APF er ansvarlig
for, at det sker inden sæsondebut den 31. marts. I samarbejde med holdleder MA.
b. RAW-holdets seniortræning lørdag den 10. februar i Århus blev desværre a yst grundet frost på træningsbanen. MK er den ene af to
trænere for RAW på seniorplan. Den anden er ARKs træner, Chris Adby. Vi bakker fortsat op om initiativet. Den 17. marts er ny dato
for RAW-samlingen.
c. Grundet fortsatte frostgrader i starten af marts træner seniorerne fortsat indendørs. Anfører TS og MK er gode til at holde spillerne til
ilden, før og under træning. Aftentræningen den 1. marts blev gennemført, trods en sen ytning af hal og sent tidspunkt på aftenen.
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Både torsdag den 8. marts og den 15. marts er den normale hal 2 dog igen til seniorernes rådighed kl. 18 - 20. Bookingen er
bekræftet af halinspektøren og meldt ud til spillerne.
d. Game Day, et nyt initiativ, som DRU havde planlagt til lørdag den 3. marts i Holluf Pile, blev grundet for få tilmeldinger fra andre
klubber end EGIF ændret til et dommerkursus.
e. To seniorspillere har meddelt den senioransvarlige, at de ønsker trænerkursus. Bestyrelsen støtter deres ambition og opfordrer dem
til at tilmelde sig de ønskede kurser hos DRU.
f. På grund af landsholdssamling, og manglende forhåndsinteresse fra førsteholdstruppen, har vi desværre måttet a yse den planlagte
træningskamp på udebane mod FC St. Pauli Rugby i Hamborg. Træningskampen skulle have været spillet lørdag den 10. marts.
g. Vi deltager i træningsturneringen hos ARK lørdag den 17. marts i Viby J., hvor hjemmeholdet, Lynet og vi deltager. APF og holdleder
MA koordinerer. Samtidig afholdes ovennævnte RAW-samling for seniorer.

E) PR:
Godt indlæg i årets første nummer af EGIFs klubblad ’SPORT’, som Paul Erik Jensen fortsat gerne vil indsende materiale til. Han ønsker
fortsat at være klubbens PR-ansvarlige, hvilket bestyrelsen værdsætter.
Bestilling af klubtrøjer, hoodies, etc med klublogo: APF har indhentet tilbud fra producenten AKUMA Sports i England. Opslag om fælles
bestilling, og forudbetaling, vil snarest blive uploaded på facebook-gruppen, facebooksiden og hjemmesiden. En overpris på 100 kroner pr.
tekstil vil gå til klubkassen. For at dette tilbud, som gælder betalende klubmedlemmer, ikke skulle kommen i vejen for kontingentindbetalinger,
er dette opslag udsat til i starten af marts. APF er opmærksom på 20% moms og fragtomkostningerne.
Årets første pressemeddelelse planlægges udsendt midt i marts, og vil handle om vores landsholdsspillere Jeppe M. Holm, Christoffer Ki
Winstrøm og Vladimir Forlov. Sidst i marts udsendes næste pressemeddelelse, som optakt til pokalsemi nalen 31. marts hjemme mod RK
Speed. Dette bliver vores sæsondebut.
F) Ungdom
Nye medlemmer er startet.
Haltider forlænget for resten af marts måned.
Billeshave Efterskoles elever, under ledelse af Thomas Arvad, deltager i træningen.
Aftale med Odense RC ønskes vedr. buskørsel til de tre udestævner, hvor vi selv skal betale for transporten. JN undersøger hos ORC, om de
stadig er interesseret i en sådan aftale.
Udendørstræningen starter omkring påske, hvis vejret tillader det.
G) EGIF
Seneste hovedbestyrelsesmøde. KDP deltog. Vi mangler at besætte seks vagter til Dilletant-forestillingen 2018, som starter fredag den 9.
marts. Vi har mulighed for ere vagter. KDP vil følge op, så de sidste seks vagter besættes med vores medlemmer. Det økonomiske tilskud
for dette arbejde er yderst vigtigt for os.
Vagter (salg af mad og drikke) til ”Rock under Broen 2018” søges besat derefter. Også dette økonomiske tilskud er markant og af stor
vigtighed for os.
Pkt. 4. Indkommen post:
Nye retningslinjer om lokaletilskud.
Nyt aktivitetsskema fra kommunen. NH har svaret.
Indbydelse til dommerkursus 1. KDP lægger dette på FB som et opslag.
Kids First kurset tilbydes dem, der var på første del. Sættes også via opslag på FB.
Førstehjælpskursus: NH undersøger, om det er tilskudsberettiget.
Mail fra DRU-formand: Game Day lørdag den 3. marts blev, på grund af for få tilmeldinger, ændret til et rent dommerkursus. Meningen var, at
trænere, nøglespiller og dommere skulle have diskuteret den kommende 2018-sæson og afstemme hinanden forventninger dertil.
Oldboys er indbudt stævne hos Hundested RK til lørdag den 5. maj. Her spiller vores seniorer dog hjemmekamp i 1. division mod CSR/Nanok,
og vores deltagelse er derfor ikke mulig.
Pkt. 5 Kommende arrangementer:
Bootcamp for ungdommen i weekenden 10 – 11 marts: Hal 3 er booket. Forældregruppen laver aftensmaden. Trænerne lægger programmet
sammen med JN.
Workshop omkring en endnu bedre rugbyklub planlægges gennemført søndag den 8. april kl. 10-15 i EIC. KDP booker lokalet. APF udsender
invitationen via opslag på FB.
Pkt. 6 Eventuelt:
Ingen emner.
Der blev ikke aftalt dato og tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Mødet sluttede kl. 18.45.
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