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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 12-11-14

Tidspunkt: 19:00 - 21:30

Titel: B- Møde

Sted: klubhus

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

Tom 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Fremmødte: Poul Lykkegaard, Niels Hejslet, Fie Bøgh, Jan Nielsen, Henrik Christensen. 
Afbud: Kurt Petersen. 
 
-PK 1. Opfølgning af referat samt årsplan, siden sidst, godkendelse af dagorden. 
 
Referat godkendt. 
 
Der er styr på kort til �tness center. 
 
-PK 2. Økonomi 
 
Der er pt minus på ca. 15500 kr. 
Der mangler stadig en del indbetalinger af kontingent, ca. 10000kr. 
Samt sponsorpenge fra maskinmester skolen. 
Vi forventer at budgettet går i nul. 
 
-PK 3 Div udvalg. 
 
Sponsor: 
 
Vi har fået en kontrakt i 2 år med maskinmesterskolen, 4 trøjer, ialt 8000kr. 
 
Klubhuset: 
 
Stor ros til Kenneth, han gør et godt arbejde. 
 
Senior: 
 
Michael Klæsøe stopper som træner, det vil sige vi pt står uden træner, og vi skal have fundet en løsning hurtigt.  
Kurt indkalder til spillermøde i december. 
 
Poul og Jan står for indendørs træning.  
Poul skriver opslag ang. 
 
Vi undersøger mulighed for at lave et sammenarbejde med Syddansk universitet i Kolding. 
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Ungdom:  
 
Vi har været til sidste stævne i Hundested. 
U10 blev Danmarks mester, og spillede en �ot �nalekamp. 
Vi havde 4 u14 spillere på hold med Ålborg/Århus vandt sølv. 
Generelt er stor udvikling blandt alle spillerene. 
Jan arbejder videre på fællestræning for alle ungdomsklubber. God respons fra alle klubberne. 
D. 14 dec er der ungdoms afslutning og julebanko for hele klubben. 
 
Egif: 
 
Intet nyt. 
 
-PK 4 Indkommende post. 
 
Klaus Veile er stoppet som formand i DRU, næstformand Jens Aage Skare Nielsen træder til, og stiller op til valg som formand på Rep møde. 
 
 
-PK5 Evt. Herunder næste møde 
 
Fie stopper i bestyresen efter general forsamling. 
 
Næste møde fredag


