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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

07-09-16

Tidspunkt:

17:30 - 21:00

Titel:

B-møde

Sted:

Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

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. 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
Bestyrelsesmøde d. 7/9-2016.
Til stede: Allan Pertti Frandsen (AF), Helle Ullerup (HU), Henrik Nørman Christensen (HC), Kurt Due Petersen (KP), Niels Hejslet (NH)
Afbud: Jan Nielsen (JN)
Referent: HU
Dagsorden:
-Pkt. 1.
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Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier, samt årsplan
Bestyrelsesseminar afholdes fredag den 30/9 kl. 16-21.
Bestyrelse har modtaget poloer med klublogoer, dem vil vi bruge til alle offentlige arrangementer.
Årets spiller og dommer rykkes til december i årsplanen.
Sjov lørdag datoer er kommet, JN får dem.
-Pkt. 2.
Økonomi
Pt. underskud på 12.049,05.
Der mangler stadig at blive indbetalt kontingent fra ere spillere.
Det ser på nuværende tidspunkt ud som om, at vi afslutter året med et underskud på 20.000kr.
Ansøgning til forhøjet tilskud til renoveringen er sendt.
Senior- og Ungdomsansvarlig vil snarest få opdateret listen over aktive medlemmer i senior- og ungdomsafdelingen, således at NH kan skabe
et mere realistisk økonomisk overblik.
-Pkt. 3.
Div udvalg
Sponsor
Intet nyt.
Dette tages op til bestyrelsesseminar.
Klubhuset
Defekt varmtvandsbeholder. Der er lavet aftale om at den laves i denne uge. AF er tovholder herpå.
Tak til forældreudvalget for oprydningen i skuret.
Oldboys
Havde en kanon tur til nordisk sevens. Det har resulteret i 9 nye medlemmer.
Senior
Bronze til DM - der har været presse herpå.
Jeppe Maagaard Holm er udtaget til XV mands landsholdet. Stort tillykke med det.
Der har været afholdt møde mellem træner, anfører og senioransvarlig. Efterfølgende har der været afholdt spillermøde. Referat herfra kan
rekvireres ved forespørgsel til HU eller AF.
Licenslisten samt ansøgninger hertil er hjemtaget til bestyrelsen hvor opgaven hører hjemme samt for at sikre ensartethed.
Fremadrettet sørger AF for at indsamle div oplysninger på spillere -> sende til HU som videresender til NH samt Rie -> herefter tilbagesendes
til AF.
Der er åben træning med LEGO i morgen - vi er spændte på hvor mange der kommer og vi glæder os til at tage imod dem. AF sørger for at
tage billeder af arrangementet.
Der skal udarbejdes stillingsopslag til seniortræner i denne måned, således at det kan udsendes ASAP.
AF laver et udkast som rundsendes til bestyrelsen.
AF udarbejder ligeledes et udkast til en folder, som kan lægges i byens forretninger.
Ungdom
Erritsø cup blev desværre a yst grundet for få tilmeldte danske klubber.
Desuden henvises til sidste pressemeddelelse.
EGIF
KP har været til hovedbestyrelsesmøde.
Ifølge fordelingsnøglen modtager vi fremover estimeret udfra nuværende medlemstal 6000 kr mere om året.
HU linker EGIF sport blad på Facebook.
Der bliver på nuværende tidspunkt ikke etableret fælles internet.
Ift kunststofbanen kører projektet efter planen.
AF undersøger muligheden for at tjekke internetforbindelse via tennis.
-Pkt. 4.
Indkommende post
Mail fra Fredericia fag- og rmaidrætsforbund vedr. hjælp til mud race arrangement - KP kontakter kontaktperson Ib Østergaard.
Kontakt vedr salg af lodsedler fra børnehjælpsdagen - KP bestiller 10 lodsedler pr aktive medlem (så snart medlemslister er opdateret) inkl.
alle bestyrelsesmedlem. Disse skal sælges fra den 31/10, koster 20 kr og vi tjener 8,50 pr lodseddel.
Mail fra Preben vedr rugby educators - denne er linket på vores Facebook side.
Mail fra Lai vedr udtagelse til XV mands landshold - denne et ligeledes linket på vores Facebook side.
Henvendelse vedr. efterskole arrangement - videresendt til JN.
Mail vedr. lotterisalg fra Diabetesforeningen - dette takker vi nej til.
Henvendelse fra Frøs sparekasse vedr. lånedokumenter - NH tager sig af dette.
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Henvendelse fra SIF vedr. mail fra DanmarkC tv, omkring programserie af foreninger under SIF - vi vil gerne deltage, AF er tovholder herpå.
Mail fra kultur og idræt vedr. optegninger af skæl - vi siger god for dem, svar er sendt.
Mail vedr. fundraising fra SIF - desværre kunne ingen deltage.
Mail fra Erritsø fællesskole vedr. lån af vores baner - vi tilkendegav at det var ok.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer
Bestyrelsesseminar den 30/9.
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde
Der er enighed om, at bestyrelsen fremover skal være administratorer på de sociale medier som anvendes af klubben - på nuværende
tidspunkt har vi o cielt en Facebook konto samt en Instagram konto. HU opretter en Twitter konto inden seminar. Alle tre konti skal knyttes
op på bestyrelsens postmail adr, således at der kan linkes direkte mellem disse ved opslag.
Bestyrelsen skal være administratorer for at sikre ensartethed i de o cielle udtalelser m.m. der udsendes - alle medlemmer på Facebook
siden opfordres til at anvende siden som hidtil - dvs der ikke er nogen påbud e.lign. blot at de o cielle budskaber bliver fra bestyrelsen.
Desuden opfordres alle medlemmer til at byde ind med billeder til Instagram, når der er fælles arrangementer samt når der spilles
kampe/trænes.
HU udarbejder udkast til anvendelse af og god tone på de sociale medier til medtagelse til seminar.
Næste møde afholdes d. 5/10 kl. 17.30-21.00
Niels bestiller pizza til kl. 18.00.
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