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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 09-11-16

Tidspunkt: 17:30 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Allan Pertti Frandsen
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, 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, 
 
-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

 

Referatet

Deltagere:

Kurt Due Petersen (KP), formand
Jan Nielsen (JN), ungdomsansvarlig
Allan Pertti Frandsen (APF), senioransvarlig (referent)

Afbud: Helle Ullerup (HU), sekretær. Niels Hejslet (NH), kasserer. Henrik Nørman Christensen, suppleant.

Punkt 1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. KP vil fremsende ajourført årsplan til resten af bestyrelsen inden næste
bestyrelsesmøde, som foregår onsdag den 14. december 2016.
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Punkt 2.  Økonomi.

Bestyrelsen imødeser NHs status på økonomi, helst inden næste bestyrelsesmøde.

 

Punkt 3.  Diverse udvalg.

Sponsor: Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Klubhus: Natasja Brodersen (NB) har pr. 1.11.2016 overtaget rengøringen af klubhuset. Dette fungerer helt optimalt, især da NB i forvejen er
medlem af dette gode klubhusudvalg.

Poul Lykkegaard (PL) har skaffet 50 m netværkskabel, som vi som klub ikke skal betale for i rede penge. Betaling foregår i stedet i form af
gratis udlån af klubhus til PL, hvilket blev foretaget i sensommeren. Installation af kablet kan foregå, når vi har lavet aftale med tennisklubben
om at trække kablet mellem deres og vores klubhus.

Oldboys: Afgående seniortræner, Michael Klæsøe, har ytret ønske at være tovholder for et kommende oldboyshold. Bestyrelsen bakker helt op
om idéen og vil støtte den aktivt, så den føres ud i livet.

Seniorer: Rent sportsligst sluttede vores førstehold på en samlet 2. plads i 1. division, efter �re vundne og kun to tabte turneringskampe i
efteråret. I sensommeren vandt vores seniorer desuden DM-bronze ved årets 7-a-side-turnering. Endelig er vi tilmeldt DRU’s pokalturnering,
som starter lørdag den 12.11. Alt i alt er der opnået virkelig positive resultater set over hele sæsonen. Det er dermed tid til evaluering af hele
sæsonen 2016. Det vil foregå på et spillermøde midt i november, hvor afgående træner Michael Klæsøe også vil deltage.

Der pågår en løbende dialog med �ere seriøse emner til posten som ny seniortræner fra 1. januar 2017. I tilfælde af, at denne dialog ikke fører
til en konkret aftale med den rette seniortræner, vil vi midt i november annonce bredt efter en ny seniortræner. Dette stillingsopslag vil blive
offentliggjort via alle de relevante kanaler. APF vil genfremsende udkast til stillingsopslaget, idet kun JN synes at have modtaget det via mail.

Vi har tilmeldt os DM 2017 – og modtaget kvittering for tilmeldingen.

APF vil i god tid fremsende forårets kampprogram 2017 for seniorerne til halinspektør Kim Borg. Denne oversigt skal indeholde dato, tidsrum
for ønsket omklædning, samt det totale forventede antal spillere.

Bestyrelsen diskuterede, hvem der kunne indstilles til hædersprisen ”årets skulderklap” i Erritsø GIF Rugby. Flere gode navne kom på bordet.
Prisen uddeles på generalforsamlingen til foråret. APF er tovholder.

Årets seniorspiller i Erritsø GIF Rugby vælges, som det er tradition, under årets julefrokost for seniorer. Den foregår i år lørdag den 26.
november. APF vil som senioransvarlig arrangere afstemningen om årets spiller. Det sker ved, at hvert aktivt seniormedlem af klubben
snarest opfordres til at sende en SMS med navnet på den spiller, de stemmer på, til holdkaptajn for førsteholdet, Hans Erik Severinsen
(”Hanne”). Spillerne opfordres til at tage hele 2016 med i betragtning.

Navne og data på alle nye aktive seniorer er alle indtastet i Conventus. NH kan herved fremsende opkrævning for kontingent.

Ungdom: Den 6. DM-runde: U/10 vandt enkelt kampe og spillede god rugby under denne runde, som foregik i Munkebo. Der blev uddelt DM-
guld til vores U/12-hold, efter sejre i alle turneringskampe i hele 2016. Faktisk led vores U/12-hold i år kun et enkelt nederlag. Det var i en
træningskamp imod Hamborg, og spillet én kamp et uafgjort, det var imod et andet tysk hold. Alle øvrige U/12-kampe blev vundet. Et par af
vores U/14-spillere har spillet for DM-runderne for Aarhus Rugby Klub. Nogle U/16-spillere har spillet DM-runderne for Aalborg RK Lynet. De
har alle gjort det glimrende og fået en hel del god rugbyerfaring og masser af socialt samvær ud af det. Daniel Macintosh, som er tilknyttet
ungdomstræningen, har været på efterskolebesøg i Kolding. Det var en ny succes.

JN er som ungdomsansvarlig yderst tilfreds med hele 2016. Han, og bestyrelsen, udtrykker stor taknemlighed og ros til vores meget aktive
forældreforening. Ros skal der også lyde til hver enkelt forælder til vores ungdomsspillere. Vi bakker som klub helhjertet op om dette
fortrinlige ungdoms- og idrætsarbejde og er fortrøstningsfulde omkring 2017 og fremtiden.

Samtlige ungdomstrænere fortsætter næste år. Bestyrelsen udtrykker sin store tilfredshed hermed.

EGIF: KP orienterede om banefordeling, samt om hallens økonomiske udfordringer.

Vedr. fordeling af haltimer henviser KP til hallens hjemmeside, www.eic.dk. I den kommende vinter har vores ungdom haltid tirsdag aften,
imens seniorerne har torsdag aften.

Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia, SIF, har holdt formandsmøde den 8.11. Kurt Hansen og Lars Bøgebjerg deltog for EGIF.

Der er ”Sjov Lørdag” den 12.11 i hallen. På grund af seniorernes pokalkamp samme dag i Aalborg og klubfesten samme aften i klubhuset,
bliver vi denne gang ikke så synlige som normalt ved ”Sjov Lørdag”.

Nyt forslag til fordeling af OK-penge er blevet vedtaget. Vi stiger årligt omkring 2.000 kroner i indtægt. Alle medlemmer opfordres fortsat til at
få OK-kort, som støtter OK Benzin. Dette vil blive annonceret på vores hjemmeside og på de sociale medier.

Fredericia-ordningen: den endelige fordeling modtaget. Den vil give os omkring 6.000 kroner mere om året.

Dilettantforestilling gav godt 29.000 kroner i overskud.

 

Punkt 4: Indkommen post
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Mail fra Jungle Sport: Fysioterapi.

Indstilling til årets talentpris: JN er tovholder.

Kurser i FIA: vores PR-ansvarlige Paul Erik Jensen tilmelder sig.

Forslag til ny DM-turneringsstruktur for seniorer er modtaget. KP og APF vil fremlægge hele forslaget på spillermødet midt i november, og vil
stemme om det på DRUs kommende rugbyparlament søndag den 20.11.

 

Punkt 5: Kommende arrangementer

KP deltager sammen med APF i DRUs kommende rugbyparlament 2017, som foregår søndag den 19.11 i Holluf Pile.

Brev fra kommunen: Ny børne- og ungdomspolitik. Vi inviteres til dialogmøde mandag den 21.11. KP deltager.

Mail fra kommunen: Vi inviteres (to medlemmer) til årets idrætsfest den 9.2.2017, hvor kommunen og SIF vil fejre medaljevindere. Vi ønsker
vore U/12-hold, nybagte Danmarksmestre, på scenen. JN er tovholder.

Julebanko en søndag i december. JN tovholder.

 

Punkt 6: Eventuelt og næste møde.

Ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag 14.12 kl. 17.30.

Mødet sluttede kl. 19.40.


