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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

22-11-17

Tidspunkt:

17:30 - 21:30

Titel:

B-møde

Sted:

Klubhuset

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. 1a
Færdiggørelse af referat fra sidste møde.
-Pkt. 1b
Opfølgning af referat, Facebook, siden sidst, samt årsplan
-Pkt. 2.
Økonomi
-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Oldboys.
Senior.
Ungdom.
Presse.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer.
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde.

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Til stede: Kurt Pedersen (KP), Allan Pertti Frandsen (APF), Henrik Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Helle Ullerup (HU)
Ref: HU
Dagsorden.
Pkt. 1 a
Færdiggørelse af referat fra sidste møde.
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Pkt. 1 b
Opfølgning af referat, facebook, sociale medier, samt årsplan.
Forspørgsel fra Speed om ytning af den sidste turneringskamp, der skulle spilles i Århus -vi takkede nej hertil.
Forspørgsel om vi ville stå for outlet - vi forhørte os om samarbejde med andre afdelinger.
De sociale medier fungerer - særligt stor eksponering via Facebook.
Forslag om at sætte faste opgaver på årsplanen - dvs. løbende opdatere den/redigere i den, således at den hele tiden revideres og er “up to
date”.
Årets skulderklap - skal vælges til næste møde, vi overvejer et par stykker.
APF laver et oplæg til en julehilsen til vores sponsorer/samarbejdspartnere/kommunen/de sociale medier.
Kort fra Rugbyparlament 2017 søndag den 19. november i Holluf Pile:
I alt 2176 medlemmer af DRU i 2016, en stigning på gns. 2% i løbet af de seneste ni år. Dansk rugby taber fortsat de ældre ungdoms- og
seniormedlemmer, men vinder ere børn og unge teenagere end i mange år.
NB: Kun to trænere i DK, som har WR-2 og tre som har WR-3. Dvs. meget lavt trænerniveau.
Der blev sat fokus på fremtiden i dansk rugby og den ny udviklingsplan, der er udarbejdet i samarbejde med DIF. Vi hørte også fra de
nykårende danske mestre i klubudvikling, Odder Rugby, der fremlagde det seneste års arbejde.
DRU holder ’Game Day’ lørdag den 3. marts 2018: For spillere, trænere og dommere. Målet er bl.a. afstemningsforventning inden 2018sæsonen begynder.
Ny turneringsstruktur 2018: 7 hold i 1. div, hvoraf vi er det ene. 6 ude- og 6 hjemmekampe april – november. Ingen slutspil. Det giver os re
ture over Storebælt, to i foråret, to i efteråret. Hvilket er acceptabelt.
DRU opfordrer alle klubber til at dele Strategiarbejdet med medlemmerne. Hurtigst muligt.
Fastholdelse: Klubberne skal invitere unge spillere, der ytter til området pga. uddannelse og arbejde.
ATK: Aldersrelateret træningskoncept, som til dato er realisere i seks klubber, anbefales til alle klubber.
Medlemsregistrering, som vi plejer at gøre, omfatter alle, der har været medlem 3 måneder i LØBET AF ÅRET. Trænere og ledere skal også
tælles med. Foretages på www.medlemstal.dk.
Pkt. 2
Økonomi.
Pt. underskud på 1006,47.
Der mangler stadig kontingent fra 7 seniorspillere samt få ungdomsspillere.
Kommende udgifter på estimeret 24.000 kr.
Samtidig er der på nuværende tidspunkt indtægter på 8000 kr.
NH tager den 23. november kontakt til Frøs Sparrekasse mhp. forhøjelse af kassekreditten fra de nuværende 25.000 kr til 40.000 kr.
JN og APF tager personligt kontakt til de spillere, der mangler at betale kontingent.
NH tager kontakt til de passive medlemmer, som mangler at betale kontingent.
JN vil fremlægge et estimeret budget for ungdom - herunder RAW, somNH kan anvende i budgettet til næste år.
Pkt. 3
Diverse Udvalg
Oldboys:
Støtteudvalget, logen ”Fratres Ovalibus”, vokser kraftigt. På det seneste træf, i klubhuset den 28. oktober, blev yderligere 12 logebrødre
optaget, heriblandt klubbens stifter Paul Kjærgaard og vores gamle førsteholdstræner fra start-90’erne, Mogens Jørgensen. Logen tæller nu
over 20 medlemmer. Fredag den 15. december, kl. 15 – 16, ønsker logebrødrene hinanden glædelig jul på Den Engelske. Alle er velkommen.
Kontingent for logen og kontingent for klubben er to forskellige ting. APF har ansvar for at tydeliggøre dette for medlemmer af logen.
Sponsorer:
Dialog med nye sponsorer er, grundet travlhed, udsat til vinterpausen. De to nuværende hovedsponsorer for seniorerne, FRØS Sparekasse og
REMA 1000 Vestcentret, har i foråret 2017 givet klare signaler om samme beløbsmæssige sponsorat i 2018 som i år. To nuværende, og to
tidligere, førsteholdsspillere viser fortsat interesse i at yde sponsorater. Disse re sponsoremner kontaktes først. APF har ansvar herfor.
To tilbud på digital resultattavle er indhentet. Cirka DKK 33.500, eksklusive el-arbejde. Sponsor kan søges til dette formål, hvis bestyrelsen
godkender det senere.
Klubhus:
Det kører fortsat tilfredsstillende. Iben og Anne koncentrerer deres indsats omkring ungdom, imens Casper og Natasja fokuserer mest på
seniorer, inventar i klubhuset, samt skuret. De skal alle have tak herfor.
Stor tak skal også lyde til ere oldboys, og formanden, som til sæsonens sidste hjemmekampe i november ydede godt, frivilligt arbejde ved
hjemmekampe i efteråret.
Bestyrelsen udtrykker ønske om, at klubhusudvalget, jfr. klubhåndbogen, snarest arrangerer en rengøringsdag med fokus på udendørsarealet.
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Klubhusudvalget gør fortsat bestyrelsen opmærksom på, at fugning langs klubhusets indvendige vægge stadig mangler. APF rykker på ny
Jens Andersen for opgavens udførelse. Desuden gør klubhusudvalget opmærksom på, at ere udvendige plader til venstre for hoveddøren er
løse og at vand kan slippe ind. KP kontakter Søren Kempel herom.
PR:
Fortsat tilfredsstillende lokal pressedækning i Fredericia-Avisen, Fredericia Dagblad og Elbo-Bladet. Både elektronisk og på tryk. PR-udvalget
arbejdet fortsat godt sammen.
Seniorer:
Sportsligt:
Casper Bruus Aerts rundede i efteråret 100 førsteholdskampe. Han k sit krus overrakt efter udekampen mod RK Speed den 30. september.
Vores holdkaptajn, Jeppe M. Holm, blev udtaget til alle tre A-landsholdskampe i efteråret, hvoraf han grundet en skade ikke spillede den ene.
Vicekaptajn Thor Steendahl deltog i september sin første landsholdstræning, dog uden at blive udtaget til venskabskampen mod Sverige
dagen efter. Men han k mange gode erfaringer med sig ved den lejlighed.
Vi sluttede 2017-sæsonen som landets fjerdebedst placerede hold, med et enkelt point i SUPER 4-slutspillet. Trods seks nederlag i lige så
mange slutspilskampe, var det tydeligt, at truppen blev bedre og bedre for hver kamp. Bedst gik det i udekampen mod de regerende og nye
mestre, Aarhus RK, som kun slog os 8 – 3 efter en herre ght.
Den absolut sidste kamp sæsonen, pokalkvart nalen hjemme mod Aalborg RK, sluttede med en overbevisende 45 – 5 sejr og kvali kation til
pokalsemi nalen. Efter kvart nalen hyldede spillerne afgående spillende træner JN, samt de to forwards Michael Klæsøe og Michael Axø.
Pressemeddelelse blev udsendt herom, hvor Fredericia Avisen og Elbo-Bladet bragte den.
Lodtrækning til pokal-semi nalen giver os hjemmekamp mod RK Speed lørdag den 31. marts 2018, hvilket er i påsken. Den kamp starter
o cielt vores sæson, men der planlægges inden da to træningskampe i marts, hvor spillerne viser et godt initiativ ved at arrangere dem. APF
har ansvar for, at træningskampene på udebane bliver gennemført, uden at påføre klubben omkostninger til fx busleje. Privatkørsel i bil bliver
anvendt.
Årets seniorspiller 2017 vil blive kåret til seniorernes årlige julefrokost, lørdag den 25. november.
Organisatorisk:
Nye medlemmer indtastes løbende i Conventus.
Vi delte spillerbus med ARK lørdag den 30. september, hvor både ARK og vi havde udekamp i København. En succes, hvor vi sparede ere
tusinde kroner, og i øvrigt k dyrket relationerne og de gode værdier i vores sport.
Vask af spillertøj kører ikke optimalt. APF har måttet minde spillerne om deres pligter. Efter årets sidste kamp blev spillertøjet først vasket re
dage efter brug, hvilket er uacceptabelt. APF fortsætter med opgaven, indtil tøjvask kører tilfredsstillende efter hver seniorkamp.
FORSLAG til DRUs generalforsamling: alle klubber skal have et besøg af en dommer inden sæsonstart.
Ungdom.
Der har været 3 forældre på trænerkursus - alle vil gerne med på del 2.
Turneringen er afsluttet i Speed - i U10 kåres der ikke danske mestre. Skulle man have kåret en mester, havde det været Erritsø.
U14 havde en svær sæsonstart, men kom godt efter det her i efteråret. Der er 8-9 U14 hold ligenu på landsplan.
U16 er der et fællesskab med Ålborg/Århus (RAW) - de sidste gange er det Erritsø der har haft est spillere med til kampene. Der har tidligere
været spillet mest 7’s kampe, men det er nu mere udbredt at spille 15 mands - dette tiltrækker ere spillere i den tunge kategori.
Breddekonference bliver man enige om at holde fast i 6 landsdækkende turneringer, hvor fordelingen bliver 4 til øst og 2 til vest - dog fordeles
økonomien 3-3 til øst og vest, således at vest ikke får ere udgifter end øst.
Vi har fået stævnet den 9. juni.
Trænerfronten ser fornuftig ud - alle trænere fortsætter.
Efter nytår starter U8 op med tag rugby - børn ned til 5/6 års alderen kan være med.
Søndag den 10. december kl. 14.00 er der pakkespil - der bliver årets spillere i de forskellige årgange kåret.
Samtale med udviklingskonsulenten vedr udviklingen i dansk ungdomsrugby - der skal nu bruges mere tid i Erritsø. Det er vi glade for, og
håber på at der generelt vil blive mere tid på alle klubber i vest.
EGIF.
Gennemgået referat fra møde i kommunikations- og aktivitets udvalget (HC deltog). Generelt ønsker man langt mere aktivitet i idrætscenter bl.a. LAN- party.
Tennis afd. har ytret ønske om en ekstra bane, hvor vores ungdomsbaner ligger.
HC deltager til næste møde den 4. januar.
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Gennemgået referat fra hovedbestyrelsesmøde (HC deltog). Der er nu kommet datoer for dilletant - der er indlagt en ekstra dato. Vi vil gerne
byde ind med mere arbejde hertil.
Pkt. 4.
Indkommende post.
Mail fra Kurt Hansen - vedr. markedsføring for OK. Dette er lagt på hjemmesiden af KP.
Forespørgsel på tilskud til kørsel til Berlin, hvilket vi måtte afvise grundet den økonomiske situation. - se i øvrigt tiltag vedr. budget under Pkt.
2 økonomi.
Invitation til idrættens vælgermøde - vi deltog ikke.
Modtaget en regning på buskørsel fra ARK.
Mail fra Fredericia eliteidræt - der er lige blevet fordelt midler for 61.000 kr. i oktober måned.
PF skriver en ansøgning til eliteidræt inden den 1. december.
Pkt. 5.
Kommende arrangementer.
Julefrokost for senior den 25 november.
Juleafslutning den 10 december kl. 14.00.
Pkt. 6.
Evt. herunder næste møde.
KP, NH og APF afholder møde med klubhusudvalget den 6. december kl. 19.30.
Næste B-møde den 18. december kl. 17.30.
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