
Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 4. juli 2018 i klubhuset 

Til stede: Kurt Due Petersen (KDP), Niels Hejslet (NH), Henrik Nørmann Christensen (HC) og Allan Pertti 
Frandsen (APF) 

Afbud: Jan Nielsen (JN) og Helle Ullerup (HU) 

Referent: APF. 

Mødet begyndte kl. 18.45 efter den dagsorden, som KDP havde rundsendt inden mødet. 

  

Pkt. 1 

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan 

Referat fra b-mødet den 16/5-18 gennemlæst og godkendt. KDP vil lægge det i Conventus. 

JN har styr på feriesjov i sommerens løb. 

Pkt. 2 

Økonomi 

I skrivende stund er der endnu ikke kommet tilskud fra kommunen. Et sted mellem 20.000 og 25.000 kroner. NH 
har flere gange rykket kommunen vedr. dette. Pengene skulle være modtaget i maj. KDP vil rykke kommunen. 

Vi har p.t et underskud på godt 16.000 kroner. Derudover en lille håndfuld regninger, som vil blive betalt, når 
likviditeten tillader det. 

Vi har desuden et tilgodehavende på 2.000 kroner fra REMA 1000 Vestcentret, som desværre ikke blev afregnet 
og modtaget, inden ejeren solgte sin butik. 

Bestyrelsen understreger, at sponserede tiltag ikke må belaste klubkassen i form af udlæg. 

Udstående seniorkontingenter: NH vil sende navnene på de få skyldnere blandt seniorer til APF, som herefter vil 
rykke dem. 

Pkt. 3 

Div. udvalg 

Sponsorer: 

Intet nyt siden mødet i udvalget den 08.0518. APF og Hans Erik Severinsen (HES) deler fortsat opgaverne 
mellem sig, men har reelt ikke tid til opgaven. Alt sponsorarbejde er udsat til efter sommerferien. 

APF vil dog lave et opslag på FB, hvor der søges medlemmer af sponsorudvalget. 

APF kontakter i august FRØS Sparekasse vedr. sponsoraftale fra 2017. Dernæst kontakter APF den nye ejer af 
REMA 1000 Vestcentret, Jesper. APF hører desuden HES, hvor langt han er nået. REMA 1000 Strevelinsvej 
kontaktes også – efter sommerferien. 

Klubhus: 

Udvalgets tre medlemmer samarbejder bedre og bedre. Udlån og kontrol af klubhuset kører virkelig godt. Den 
gode aftale med Carlsberg skal fremsendes til NH. APF rykker udvalget for dette. 

Ved bemanding af klubhuset ved seniorernes to resterende hjemmekampe i efteråret har APF undtagelsesvis 
taget opgaven med udfærdigelse af en vagtplan. 

Oldboys: 



Scandinavian Open Sevens afholdes på ny hos RK Speed på Amager - i weekenden 10. – 12.8.18. Indbydelsen 
er synlig på Oldboys’ FB-side. Det er nok engang en tur, der også gælder koner / kærester. Oldboys fra Odense 
RC er også i år inviteret med. APF koordinerer - men søger stadig hjælp til denne event. Søren Rasmussen fra 
Odense RC er medkoordinator. 

Årets næste oldboystræf i klubhuset bliver forsat lørdag den 3.11.18. Indbydelsen er synlig på Oldboys’ FB-side. 

Logen tager fortsat gerne imod ansøgninger om donation af midler fra logens kontantkasse. Fokus er på de ting, 
som klubben normalt ikke selv afholder udgifterne til. Ansøgninger sendes til: senior@erritsoerugby.dk. 

Seniorer: 

Alle førsteholdets kampe i første halvdel af sæsonen blev tabt: 1 træning + 1 pokal + 5 turneringskampe. Set i 
lyset af flere faktorer bliver vi nødt til at overveje ansættelse af en seniortræner nok engang. 

APF vil sørge for, at Odder RK betaler deres andel af tilmeldingsgebyret til Scandinavian Open Sevens, hvor vi 
stiller med et seniorhold. 

Dennis Næsby, oldboy og tidligere førsteholdsspiller, har tilbudt mental coaching af seniorerne søndag den 19. 
august og søndag den 4. november. Hans forslag: Coaching à 2 omgange, så der er en follow up på 
"hjemmearbejde" fra første session. 3 timer første gang og 2 timers follow up efter sæsonen. Med forberedelse, 
kørsel, 5 timers coaching og muligt materiale. Bestyrelsen bevilger beløbet til dette og APF indkalder spillere til 
den 19. august og holdleder Michael Axø (MA). 

PR og presse: 

Godt indlæg i årets fjerde nummer af EGIFs klubblad ’SPORT’, som vores PR-ansvarlige Paul Erik Jensen 
fortsat indsender materiale til. 

Fredericia-Avisen og Fredericia Dagblad er igen begyndt at bringe alle vores pressemeddelelser. Af og til 
bringes de også i Elbo-bladet. 

EGIF: 
 
Svar fra halinspektør i EIC: lørdag den 23.2.2019 er hallen booket til Soft Rugby. 

Halfordeling til indendørstræning 2018/2019: Hal 2 tirsdag 18 – 19.30, og hal 2 20 – 22 torsdag. Fra uge 
44/2018 til 13/2019. 

Uddeling af flyers: Vi sagde nej. 

Pkt 4: 

Indkommen post 

Brev fra Fredericia Shopping. Lørdag den 15. september. Kl. 10 – 14. Vi deltager gerne. 

Fra DRU: Medic-kursus: onsdag den 15. august i Ceres Arena i Århus. APF spørger holdleder MA. 

KDP skriver ansøgning til kommunens folkeoplysningsudvalg om rottesikring af vores redskabsskur. 

Mail fra EUC: Udlån af rugbybanen fredag den 14.9. Vi siger ja, under den forudsætning, at der bliver et rugby-
forkøb. EUC er i dialog med JN om dette. 

Regning på kloakdæksel videresendt til kommunen, som har accepteret at betale hele regningen. 

Ansøgning om klimaskærm efterkommet af kommunen. Knap 17.000 kroner, ud fra de tilbud vi har fået. 

Møderef. fra SIF vedr. nedlæggelse. De DKK 450.000 i kassen vil blive udloddet af idrætsrådet. 

Evt. Persondata. Fotos må gerne lægges op i lukkede grupper. 

mailto:senior@erritsoerugby.dk


På indmeldelsesblanketter skal nye medlemmer acceptere, at de optræder på fotos fremover. Ansvar: NH. 

Opbevaring af sygesikringsbeviser skal foregå forsvarligt. Ansvar: JN. 

Pkt 5: 

Eventuelt 

Ingen punkter. 

Næste møde: Onsdag den 15. august 2018 kl. 18.30 – 21.00 i klubhuset. 

Mødet sluttede kl. 20.45. 

 


