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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

04-11-15

Tidspunkt:

18:00 - 22:00

Titel:

B-møde

Sted:

Klubhuset.

Gruppe:

Bestyrelsen
Helle Ullerup

Deltager:

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

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
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde
Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
B-møde d. 4/11-15.
Til stede: Kurt Pedersen (KP), Henrik Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Helle Ullerup (HU) og Preben Rasmussen (PR).
Besøg af udviklingskonsulent PR - referat heraf udsendes seperat af PR.
Gavnlig og givende møde med konstruktivt udfald.
Der planlægges et nyt møde i starten af 2016.
Pkt. 1
Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan
Ingen bemærkninger til referat.
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Årsplan; rugbyparlament JN, KP og HC deltager. Søndag d. 13/12 juleafslutning, hvor årets spiller i ungdomsrækkerne kåres. Årets
skulderklap rykkes til januar.
Pkt. 2
Økonomi
Underskud pt. på 6000. Men der er ingen grund til bekymring.
Der skal laves en o ciel udmeldning vedr. Kørselspenge til senior - hvornår skal køresedler udfyldes og a everes til Niels? Tidsfristen
vedtages til at være 30 dage. Der skal være 3-4 spillere i hver bil. Vælger man at tage afsted som familie betaler klubben ikke kørsel.
Kørepenge udgør pt. 1,75 kr. HU laver et udkast og sender rundt til bestyrelsen.
Pkt. 3
Div. udvalg
Sponsor
Intet nyt. JN arbejder på noget vedr. senior og ungdom.
Klubhuset
Intet nyt.
Senior
Christoffer er stoppet som træner. Poulsen overtager trænerposten året ud. KP er i dialog med Poulsen omkring fremtiden som træner. Der
gøres overvejelser om 2 trænere.
4 kampe siden sidst - alle tabte.
Der arbejdes på at overtage en klyngemaskine fra Haderslev.
Advarsel til Jens Andersen.
Der er kommet tilmelding til pokalturneringen. Seniorudvalget har besluttet at erritsø ikke deltager.
Ungdom
Fantastisk stævne har fået god respons.
Perfekt.
Vi k et nyt U8 hold som vandt alle deres kampe.
U10 gjorde det godt selvom de er yngre end deres modstandere.
U12 vandt sølv.
Fælles hold med Ålborg U14 vandt guld.
Tilgang af nye spillere grundet stævne.
EGIF
Arrangement ved Brugsen har givet udfordringer ift. deltagelse fra rugby grundet sen udmelding.
Sjov lørdag - 270 deltagere.
Sjov lørdag i november yttet til den 7/11-15.
Forespørgsel på medlemmer til EGIF sponsorudvalg fra rugby. Desværre ingen.
Pkt. 4
Indkommende post
Indbydelse til dialogmøde kultur- idræts- og fritidspolitik. Hvem deltager? KP deltager.
Regning fra webhotel.
SIF - nyt omkring t deal. JN bliver kontaktet.
Formandsmøde i SIF d. 12/11 kl. 19.00 JN, KP og HC deltager. HU tilmelder.
Inge reinholdt går på pension, derfor varetages alt omkring drift af Bo Christiansen, vej og park.
Indstilling af talent eliteidræt, desværre ingen fra os i år.
Invitation til temaaften med Nanna muusmand. Vi deltager ikke.
Vi får en ekstraregning for rengøring i hallen. Denne videresendes til DRU.
Preben sendt mail vedr. kursus til udvikling og medaljer. Dette er a yst grundet for få tilmeldinger.
Renovering af klubhus. Hvornår går vi i gang? Udgangspunktet er start i januar. KP skriver til Søren, at vi udskyder byggestart til januar.

Pkt. 5
Arrangementer
Intet Nyt.
Se ungdom.
Stor tak til Leif vedr. afhentning af affald.
Pkt. 6
Evt. herunder næste møde
Næste møde d. 9/12-15 kl. 18.00-20.00. Eneste emne bliver klubhusrenovering.
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