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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 30-09-15

Tidspunkt: 18:00 - 20:30

Titel: B-møde

Sted: Hos Kurt

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Helle Ullerup
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.30/9-2015. 
Deltagere: Henrik, Bubsi, Niels og Kurt. Afbud fra Helle. 
 
Pkt. 1 
- Referat godkendt. 
- Vi har fået det de sidste penge fra Christian Meldgaard. 
- Kurt har sendt ansøgning på du vægbeklædning til puljen ”Klimaskærm” 
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- Ny redigeret lånekontrakt på klubhus lægges på vores webside 
- Kurt søger Tuborg fondet til tackelpuder, senest d.21/10 
- Vi har deltaget i ”Frivillig Fredag” på torvet. Vi �k 2000 kr. for indsatsten. 
 
Pkt. 2 
- P.T. overskud på 700 kr. og vi følger budgettet.  
- Erritsø Cup gav ca. 4500 kr. i overskud. 
- Niels sender kontingent rykkere ud. 
- Ungdomsmedlemsliste gennemgået. 
- 15 nye indmeldelser 
 
Pkt. 3 
 
Sponsor:  
- Poul er stoppet. Vi skal have fundet en a�øser. 
 
Klubhus:  
- Der er købt to nye kaffemaskiner og en friture. Der skal indkøbes en mere inden U-DM. Kurt sørger for det. 
 
Senior:  
- Vi arbejder på �ytning af kampene mod FRK. 
 
Ungdom:  
- Stor tilgang i øjeblikket. ca. 35 til træning. 
- Stor interesse for at starte et kvindehold op. Vi skal have fundet en træner. 
- Har været til stævne i FRK, desværre en del afbud grundet sygdom. 
- Vores U8 hold slog et U10 hold. 
- Planlægger overnatning med Aalborg d.23/10 inden U-DM. 
- Tur til stævne i Kiel d.8/11. Kørsel i privatbiler. 
- Der er styr på ”Sjov lørdag”. 
- Jens Andersen nye ungdomstræner. 
- D.1/10 er der skolerugby kl.16-18 for Bygaden Skole. 
- Ole Bang træder ind i ungdomsudvalget. 
- Vi tilmelder os i et foreningsprojekt under DIF. Ole Bang bliver tovholder. 
 
EGIF:  
- Der er 52.450 kr. til fordeling fra Vennerne. 
- Dilettant d.27/2 + 5/3 vi får vagter senere. 
- Fit Deal møde, vi kan ikke deltage grundet andet møde. 
- Generalforsamling ang. bygning af omklædningsrum d.5/10 
. Kurt deltager. 
 
Pkt. 4 
- Regning for domæne. Niels betaler. 
- Forsikring dækker ikke skader på teltet. 
- Mail fra DRU med opfordring til VM aktiviteter. Vi arbejder på noget hemmeligt! 
- Mail fra Preben Rasmussen ang. møde. Vi aftaler d.4/11. Kurt svarer. 
- Besked fra EIC om at benytte hovedindgangen for at komme til omklædningsrum. Dette grundet byggeri. Besked givet til senior og ungdom. 
- Opgaveliste vedr. ”Sjov Lørdag”. Bubsi har den allerede. 
- DRU spørger om vi kan lave nogle ungdomsaktiviteter i forbindelse med VM. Det ønsker vi ikke grundet mange andre aktiviteter. 
- Information fra DRU ang. elitetræning i øst. Kommer muligvis senere i vest. 
 
Pkt. 5 
- Telt, brødvarmer og pølservarmer på plads til stævnet. 
- Vi køber friture. (Kurt) 
- Scenen er også på plads. 
- Vi holder planlægningsmøde d.6/10 kl.18 – 19.  
 
Pkt. 6 
- Poul Lykkegaard har ønsket at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Henrik Christensen (suppleant) overtager Pouls post og
funktion som senior kontakt og næstformand. 
- Næste møde d.4/11 kl.18.00 i klubhuset sammen med Preben.


