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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 02-09-14

Tidspunkt: 19:30 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset.

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

Dagsorden 
 
-Pk 1 . 
 
Opfølgning af referat, godkendelse af dagsorden samt årsplan 
 
-PK2. 
 
Økonomi 
 
-PK 3

 
Div udvalg. 
 
Sponsor. 
 
Klubhuset. 
 
Senior.  
 
Ungdom.  
 
EGIF. 
 
-PK 4. 
 
Indkommende post.  
 
-PK 5. 
 
Arrangementer 
 
-PK 6. 
 
evt. herunder næste møde

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler
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Referatet

B-møde d.2/9-2014. 
 
Deltagere: Poul, Henrik, Bubsi, Niels og Kurt. Afbud fra Fie. 
 
Pkt. 1 
 
-Referat godkendt. 
-Trøjer kommer om ca. 14 dage oplyste Niels. 
-Der er bestilt omklædningsrum til efteråret. 
-Kurt har givet besked om vi ikke ønsker at fortsætte med klubhæfterne.  
-Kurt aftaler møde med Morten ang. materialer til ny beklædning. 
-Vi søger om penge til tackle puder hos Tuborg Fonden. Bubsi sender pris inkl.  
 fragt til Kurt, som laver ansøgningen. 
 
Pkt. 2 
 
-P.T. overskud på 4.800 kr. før resultatet af jubilæet.  
-Vi bestiller bus til sidste senior udekamp i efteråret. De to første bliver privat  
 transport. 
 
Pkt. 3 
 
Sponsor: 
 
Maskinmesterskolen vil sponserer 4 trøjer til 8.000 kr. 
 
Klubhus: 
 
Nyt udvalg bestående af Holm, Kenneth og Rasmus. 
 
Senior: 
 
-Ny senior ansvarlig. Kurt tager over efter Poul. 
-Nyt trænerteam bestående af Michael P. og Poul. 
-Sejre over Ålborg 25-0 og Odense 52-0. 
-En spiller fra England. 
-To spillere deltog i udtagelsestræning i Århus. Kort tidsfrist så �ere  
 deltagere næste gang.  
 
Ungdom:  
 
-9 nye spillere siden sidste B-møde. 
-10-15 deltagere i Rugby �tness. 
-Godt stævne med stor opbakning fra forældrene. 3 tyske klubber med i alt 7  
 hold deltog. 
-Vi holder Erritsø Cup d.29/8 2015. 
-Vi sender gave til Mike som tak for hjælpen som dommer. Kurt sender det. 
-D.4 oktober tager U8, U10 og U12 til Tyskland til stævne 
 
 
EGIF:  
 
-Indvielse af nyt �tness center d.10 sep. kl.14-16.30. Bubsi og Poul deltager. 
-Medlemsrabat til �tness er ikke afgjort endnu. 
-Der er ændring i datoer for Sjov Lørdag. Bubsi har fået besked. 
-Vi modtager 4.672 kr. af EGIF’s Venner. 
-Medlemstallet igen faldet. Fra 2879 (2013) til 2613 (2014). 
 
 
Pkt. 4 
 
-Ingen 
 
Pkt. 5 
 
-Åben brev fra CSR ang. turnering reglement. Vi konstaterer at De må stille 
 forslag til Rep-møde da de ingen sag har.  
-Henvendelse fra DanmarkC TV. Vi skal bruge dem aktivt. Paul Erik bliver sat 
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 på opgaven af Kurt. 
-Tilbud fra Elbo Bladet om SIF rabat på annoncer. 
-Lykønskninger med Jubilæet fra Aarhus RK. 
-Klubhæftet er tilbudt. Kurt takker nej. 
-Invitation til reception ved 40 års Jubilæum i Århus. Poul og Kurt deltager. 
 Kurt køber gave. 
-Tilbud om Convensus kursus. Vi skønner det ikke nødvendigt. 
 
Pkt. 6 
 
-Skjorter til bestyrelsen. Poul køber. 
-Næste møde d.7/10 kl.19.30 i klubhuset.


