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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Mødet

Dato: 18-09-17

Tidspunkt: 19:00 - 22:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset.

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.  
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), Niels Hejslet (NH), Jan Nielsen (JN), Helle Ullerup (HU)

Afbud: Allan Pertti Frandsen, Henrik Christensen.

Ref: HU.

 

Erritsø Cup blev a�yst grundet for få deltagere, desværre.

Økonomi: 12 pers. havde ikke betalt kontingent.

Pkt. 3
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Diverse udvalg

A) Oldboys:

Vi deltog i Scandinavian Sevens 12. – 13.8 hos RK Speed. Vi vandt to og tabte to kampe, hvoraf den sidste var semi�nalen. I alt cirka 25
deltagere, inkl. koner / kærester. Stifter Paul Kjærgaard, tidligere formand Niels Bak, m.�. kiggede forbi om lørdagen. En rigtig god tur, som
styrkede kammeratskabet og loyaliteten overfor klubben.

Støtteudvalget, logen ”Fratres Ovalibus”, vokser fortsat. Stiftende generalforsamling afholdes senere i efteråret. Den 16.9 blev yderligere 5
logebrødre optaget. Den 28.10 afholdes næste træf for oldboys. Klubhuset er booket fra kl. 12 på nævnte dato. Logen forventes at udlodde
de første midler til klubben engang i løbet af efteråret.

B) Sponsorer:

Dialog med nye sponsorer pågår, hvor to nuværende og to tidligere førsteholdsspillere viser interesse. De to nuværende hovedsponsorer for
seniorerne, FRØS Sparekasse og REMA 1000 Vestcentret har givet signaler om samme beløbsmæssige sponsorat i 2018 som i år.

Årets første møde med nuværende og potentielle sponsorer planlægges til afholdelse i oktober, hvor de indbydes til en let frokost og får
fremlagt klubbens planer af formand og næstformand / senioransvarlige.

C) Klubhus:

Det kører fortsat godt. Iben og Anne koncentrerer indsatsen omkring ungdom, imens Casper og Natasja fokuserer på seniorer, inventar i
klubhuset, samt skuret.

Den gamle hvide teltdug bag klubhuset blev meget venligst fjernet af Casper og Natasja i august. Casper og Natasja har hen over sommeren
desuden sørget for, at vi har fået udskiftet kummefryser og opvaskemaskine, samt erstattet FAXE KONDI køleskabet i baren med et andet
brugt køleskab, som fungerer. STOR TAK til dem.

STOR tak skal desuden lyde til �ere oldboys, som har ydet frivilligt arbejde ved hjemmekampe i efteråret.

Brian Mikkelsen ”Pedel” har uden beregning stået for de elektriske installationer. STOR tak til ham.

Bestyrelsen udtrykker ønske om, at klubhusudvalget, jfr. klubhåndbogen, snarest arrangerer en rengøringsdag med fokus på udendørsarealet.

Klubhusudvalget gør bestyrelsen opmærksom på, at fugning langs klubhusets indvendige vægge stadig mangler. APF rykker
førsteholdsspiller Jens Andersen for opgavens udførelse.

 

D) PR:

Fortsat tilfredsstillende lokal pressedækning i Fredericia-Avisen, Fredericia Dagblad og Elbo-Bladet. Både elektronisk og på tryk. PR-udvalget
arbejdet fortsat godt sammen.

E) Seniorer:

Sportsligt:

Scandinavian Sevens 12. – 13.8 hos RK Speed blev en blandet fornøjelse. En række skader i løbet af førstedagen betød, at vores hold
sluttede på fjerdepladsen ud af fem hold i puljen. Efter én sejr og tre nederlag. Derved blev det ikke til plate, bowl eller cup-kampe om
søndagen.

Vores XV-mands hold tabte den 19.8 Challenge Cup �nalen i Hundested mod et lettere forstærket CSR/Nanok-mandskab, efter at have ført
�nalen til seks minutter før tid.

Grundet mange skader trak vi os fra årets DM Sevens, som blev afholdt i Århus den 2.9. En beslutning, der har gjort det muligt at få �est
mulige skadede spillere klar til resten af SUPER 4 her i efteråret.

De første to kampe i SUPER 4 slutspillet om DM endte med klare hjemmebanenederlag til de regerende mestre, Aarhus RK, og de tidligere
mestre Frederiksberg RK. Spillemæssigt går det dog klart den rette vej.

Gældende kampprogram �ndes på www.rugby.dk/turneringer/2017-03-24-13-31-54/dm-2017-m/calendar/190, på opslagstavlen i klubhuset,
på vores hjemmeside under ”Kalender” og bliver løbende uploaded på Facebook. Endelig bliver programmet løbende meddelt spillerne via
Facebook-gruppen for seniorer.

Kevin Harmon har rundet 300 kampe og Jens Andersen 200. De �k overrakt deres krus i henholdsvis Hundested og efter hjemmekampen
mod ARK den 27.8.

Daniel Macintosh er seneste spiller, der har fået udstedt / overført licens til vores klub.

Vores holdkaptajn Jeppe M. Holm og vicekaptajn Thor Steendahl begge udtaget til A-landsholdet, der skal møde Luxembourg på
hjemmebane lørdag den 23.9. Thor kan få landsholdsdebut ved den lejlighed.

Organisatorisk:

Nye medlemmer indtastes løbende i Conventus.

Vask af spillertøj kører ikke optimalt. APF tager en samtale med de spillere, der nægter at vaske.

http://www.rugby.dk/turneringer/2017-03-24-13-31-54/dm-2017-m/calendar/190
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Vi skal dele spillerbus med ARK lørdag den 30. september, hvor både ARK og vi har udekamp i København.

JN har ydet en kæmpe indsats for at få de bedst mulige priser, så vi får bus til alle udekampe i efteråret, på nær SUPER 4 udekampen i Århus i
oktober, hvor der anvendes privat kørsel. STOR tak til ham.


