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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 05-10-16

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

Referat fra bestyrelsesmøde i Erritsø GIF Rugby onsdag den 5. oktober 2016

Dagsorden, som inden mødet var blevet fremsendt af formanden, lød:

1. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde, facebook, siden sidst, samt årsplan.

2. Økonomi

3. Div. udvalg: Klubhus, Oldboys, Seniorer, Ungdom, EGIF

4. Indkommen post

5. Kommende arrangementer
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6. Eventuel, herunder næste møde.

Tilstede:

Niels Hejslet (NH), kasserer
Jan Nielsen (JN), ungdomsansvarlig
Henrik Nørman Christensen (HC), suppleant
Allan Pertti Frandsen (APF), senioransvarlig (referent)

Afbud: Kurt Due Petersen (KP), formand, og Helle Ullerup (HU), sekretær.

Punkt 1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Ændringer til årsplan vil blive lagt i Conventus af APF og øvrige, som har
rettelser.

 

Punkt 2. NH fremlagde økonomisk status: Vores likviditet er fortsat presset. Regninger til skyldnere bliver fortsat udskrevet og fremsendt i
den takt, NH modtager de oplysninger om debitor og beløb. Modtagne fakturaer betales fortsat løbende. Vores likviditet holdes oppe af den
kassekredit, vi har i banken. Alt andet lige vil vi komme ud af 2016 med et forventet underskud på ca. DKK 10.000 kroner. Årsagen til
underskuddet skal �ndes i den yderst tiltrængte renovering af klubhuset, som blev dyrere end forventet. Det gør bygningsopgaver meget ofte.
Bestyrelsen henstiller fortsat til økonomisk mådehold og giver sin entydige opbakning til de planlagte arrangementer resten af året. Disse kan
skaffe øgede indtægter til vores klubkasse, herunder salg af lodsedler, festen i klubhuset lørdag den 12. november, o. lign. Der vil ikke blive
lejet spillerbus til årets sidste udekampe for seniorerne, uanset om det er til 1. division eller pokalturneringen. Kontingentindbetalinger ligger
på det forventede niveau. APF påtager sig opgaven med at indtaste oplysninger om de manglende seniormedlemmer i Conventus, så disse
nye medlemmer kan modtage opkrævning for skyldigt kontingent.

 

Punkt 3.

Sponsorer: Aftalen om græsklipning mod betaling hos en lokal virksomhed anbefales forlænget, også efter årets udgang.

Klubhus: Ros til klubhusudvalget bestående af Casper Bruus Aerts og Natasja Brodersen (NB) for at sørge for salg af mad og drikke til
hjemmekampene og arrangementer på hjemmebane. Portionerne ønskes dog større, kvaliteten i maden foreslås forhøjet, og prisen per
portion forslås forhøjet til fx 40 – 50 kroner

Rengøring: Fie Bøegh får tilbudt rengøringstjansen i klubhuset måneden ud. NB overtager dernæst rengøringen per 01.11.16.

Internet: Poul Lykkegaard, tidligere seniorformand, undersøger mulighed for sponsorat af 50 meter gratis netværkskabel. Lykkes det, vil kablet
blive trukket imellem tennisklubben og vores klubhus, så vi får WIFI i vores klubhus. Tennisklubben har tidligere på året over for KP vist
interesse for at dele deres regning til internet med os, og vi ser udelukkende fordele ved et sådant samarbejde, hvor den månedlige regning
forventes at blive moderat.

Seniorer: Vores 1. divisionshold har vundet 2 af de hidtidige 3 kampe i efteråret. Eneste nederlag var i ude til CSR/Nanok, en klub som var
meget tæt på at nå Super 6 om Danmarksmesterskabet. Træner Michael Klæsøe (MK) er tilfreds med både træningsindsats og resultaterne
af kampene. Han efterlyser dog �ere spillere til træning. Målsætningen for sæsonens tre sidste kampe er sejr i alle tre opgør. Vi har desuden
tilmeldt os pokalturneringen 2016/2017, hvor første runde forventes afviklet lørdag den 12. november. Deltagelse i pokalturneringen har
været et stort ønske fra både træner og spillere. Bestyrelsen mener ikke, at der vil være behov for træningskampe efter 12. november, selv om
dette ønske har været fremført af både holdkaptajn for seniorerne, Hans Erik Severinsen, og træneren. APF tager en snak med dem begge,
om de fastholder dette ønske.

De trykte plakater ”Rugby – også en sport for dig”, som vi �k layoutet og trykt uden at belaste klubkassen overhovedet, er ved at blive opsat af
spillerne og forældregruppen.

Pressedækningen de seneste par måneder vurderes at have været tilfredsstillende for vores klub.

Den planlagte �yer om EGIF Rugby forventes layoutet og trykt i november.

APF vil snarest lægge den gældende liste over aktive spillerlicenser i Conventus. Han vil dernæst sammenholde licenslisten med
medlemslisten – og meddele NH om eventuelle uoverensstemmelser.

JN tager efter aftale med resten af bestyrelsen en samtale med et seriøst emne til posten som ny seniortræner, en post som bliver ledig fra 1.
januar, hvor nuværende seniortræner Michael Klæsøe efter et ønske desværre træder tilbage som træner.

APF meddeler, at jobopslaget ”Ny seniortræner søges” er klar, og vil blive rundsendt til bestyrelsen snarest.

Ungdom: Lokal-tv-stationen ”DanmarkC TV” udsender torsdag den 6. oktober den reportage, som blev resultatet af stationens besøg i vores
klub den 27. september, hvor den overvejende del af optagelserne handlede om vores ungdomsspillere. Der forventes positiv promovering af
rugby og vores klub.

Vores landsholdsspiller Jeppe Holm deltog for nylig på vores vegne i SFO’ernes dag, hvor hans underviste 120 børn i rugby. Førsteholdsspiller
Thor Steendahl har desuden været i Give for at demonstrere vores sport for efterskoleelever. Begge arrangementer var en succes.

Ny ungdomstræner søges. JN undersøger og vender tilbage til bestyrelsen.
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DM-runden i Speed og træningsturen til Kiel i sensommeren var begge en succes. U/10 holdet vandt nogle få af deres kampe, visse opgør
med meget Derudover har børnene fået gode lærepenge. U/12-holdet har vundet alle kampe – og har allerede vundet før 6. og sidste DM-
runde. U/14-holdet, hvor vi har to spillere med, resten af spillerne er fra Aarhus Rugby Klub, har klaret sig udmærket. U/16-holdet, hvor vi har
�re spillere med og resten af spillerne er fra Aalborg Rugby Klub, har fået tanket selvtillid gennem deres kampe.

EGIF: Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.

 

Punkt 4: Indkommen post

Indkommen post: Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde. Derudover henvises til bestyrelsens løbende email-korrespondance internt, hvor
formanden altid rundsender skrivelser, som kræver svar, før bestyrelsen kan mødes og tage beslutning.

 

Punkt 5: Kommende arrangementer

Søndag den 9. oktober afvikles en mini-turnering for vores u/10- og u/12-hold. Desuden udtrykker bestyrelsen stor ros til forældregruppen for
deres massive og helt uundværlige opbakning til alle arrangementer, ude som hjemme.

 

Punkt 6: Eventuelt og næste møde.

Ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde bliver: onsdag den 9. november 2016 kl. 17.30 – 20.30.

Mødet sluttede kl. 19.30.

 


