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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

06-11-13

Tidspunkt:

19:00 - 21:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Klubhuset

Gruppe:

Bestyrelsen
Fie Severinsen Bøgh

Deltager:

Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
Hermed dagsorden til b møde onsdag D. 6 nov kl 19.00, i klubhuset.

-Pk 1 . Godkendelse af dagsorden og referat

-PK2. Økonomi

-PK 3 Div udvalg.

Sponsor:

Klubhuset:

Senior:

Ungdom.

EGIF:

-PK 4. Indkommende post.

-PK 5 rugby parlement.

-PK 6 evt.
Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
B møde 6/11 2013
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Fremmødte: Kurt Due-Petersen , Jan Nielsen, Niels Heislet, Henrik Christensen, Poul Lykkegaard og Fie Bøgh.
Ingen afbud.

-Pk 1 . Godkendelse af dagsorden og referat, samt årsplan.
Godkendt
JN sender Info omkring hvilket krus/pokal der skal købes til ungdom.
-PK2. Økonomi
Pt et overskud på ca 1400. Vi forventer at slutte året på 0.
-PK 3 Div udvalg.
-Sponsor:
Niels har modtaget penge for 75 hæfter. Vi har 125 ude endnu.
Poul har haft kontakt med Trefor, omkring et "energi-sponsorat". Dvs at man som privat går ind og støtter sin klub/forening, ved at tilmelde
sig dette slags sponsorat. Det koster ikke husstandene noget, men Trefor donerer et beløb pr tilmeldte.
Niels opretter os som brugere.
-Klubhuset:
Skal der ere folk på. Folk klager over manglede betjening på trænings dage.
-Senior:
Mangler svar fra kommune ang lysanlæg. Der vil blive indkaldt til møde i næste uge.
Forventer en 4. Plads.
Julefrokost afholdes d. 7 dec.
-Ungdom.
U12 drengene k bronze sammen med Århus, til stævne i Lindø.
Det er været et godt år, med stor udvikling for spillerne.
Skole rugby er en succes. Der arbejdes på at arrangere et DM i skolerugby, som skal afholdes i Erritsø.
Antal spillere pt ligger på omkring de 16.
Ungdom får 1000kr til at afholde afslutnings arrangement for.
EGIF:
Vi har fået 6021kr fra OK.
-PK 4. Indkommende post.
Jens Aage Skare Nielsen er vores kontakt person til DRU.
Kim Borg spørger hvornår ungdoms går indøres- det gør de onsdag d. 13.
JN indsender skema ang GIR.
NH opretter digital postkasse.
SIF afholder formands møde d. 7/11, vi har ikke mulighed for at deltage.
Fredericia elite idræt har sendt brev ud omkring indstilling- vi har ingen.
Preben Rasmussen spørger efter møde til klubbesøg- vi forslår d. 19 eller 21. Nov.
Vi har modtaget rabat kuponer til idræts messe.
-PK 5 rugby parlement.
JN, KP og HC deltager d. 24 nov i Odense.
-PK 6 evt.
Næste møde er torsdag d. 23 januar.
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