Bestyrelsesmøde den 16. maj 2017
Til stede: Kurt Due Petersen (KP), Niels Hejslet (NH), Henrik Nørmann Christensen (HC), Jan Nielsen (JN) og
Helle Ullerup (HU)
Afbud: Allan Pertti Frandsen (APF)
Referent: HU
Dagsorden:
Pkt. 1
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referat fra b-møde den 4/4 gennemlæst og godkendt.
Bestyrelsen beslutter, vedr. tilskud til ungdomsspillere vedr. landsholdssamling, at der i indeværende år gives et
tilskud på 200 kr. pr gang til spilleren. Det er træneren der har ansvar for, at søge om tilskuddet.
KP har været til lederforum - det vil være en fordel, at det fremadrettet er JN samt APF der deltager til dette
grundet fokus ligger på den sportslige ledelse. Fokus er desuden primært rettet mod solo idrætsgrene.
Vedr. Klubudviklingsseminar i samarbejde med Udviklingskonsulent PR, beslutter bestyrelsen, at det skal
afvikles den 19. august fra kl. 11-16. KP skriver til PR.
Der er indhentet tilbud til klimaskærm lydende på 16.937 kr. Ligeledes er der ansøgt om tilskud hertil.
Pkt. 2
Økonomi
Der er endnu ikke kommet penge fra kommunen - NH har kontaktet kommunen vedr. dette. Pengene skulle
komme her i maj.
Der er pt. et lille overskud på 5.191,95 kr.
Der er dog udestående regninger til bl.a. bus.
Udstående seniorkontingent - 7 pers.
Pkt. 3
Div. udvalg:
Sponsor
Møde i sponsorudvalget den 8.5.18. De to udvalgsmedlemmer Hans Erik Severinsen (HES) og APF delte
opgaverne imellem sig. HES fik en kopi af vores sponsorpolitik fra klubhåndbogen, en standardkontrakt, samt en
status på igangværende sponsorkontrakter og -samarbejder. HES vil fokusere på de sponsorer, vi endnu ikke
har aftale med, imens APF følger op over for FRØS Sparekasse og REMA 1000 Vestcentret.
Klubhuset
Klubhusudvalget har fået gennemgået deres opgaver i henhold til klubhåndbogen. På ét punkt kan udvalget dog
ikke løse deres opgave: Bemanding af klubhuset ved seniorernes hjemmekampe i resten af 2018. APF har
derfor overtaget opgaven med udfærdigelse af en vagtplan for resten af 2018.
Oldboys
Støtteudvalget, logen ”Fratres Ovalibus”, afholdt årets første træf i klubhuset lørdag den 28.4.18. I alt 10 oldboys
deltog, hvor der var indlagt en festlig tur til landskampen Danmark vs Estland, der foregik i Odense. Ét nyt
medlem blev optaget i logen.
Logen har betalt tilmeldingsgebyr for ét oldboyshold til Scandinavian Open Sevens, som igen afholdes hos RK
Speed på Amager. Denne gang foregår det i weekenden 10. – 12.8.18. Indbydelsen er synlig på Oldboys’ FBside. 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 hjælp til indkøb af drikkevarer til denne event.

Årets næste oldboystræf i klubhuset bliver lørdag den 3.11.18. Indbydelsen er synlig på Oldboys’ FB-side.
Særskilte invitationer via Messenger, og andre kanaler, vil blive udsendt inden udgangen af maj 2018.
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.
Senior
Andenrække forward Jeppe M. Holm og klyngehalf Christoffer Ki Winstrøm er begge udtaget til Sevens
landsholdet, der i slutningen af maj deltager i en international turnering i Dublin. Der planlægges en
pressemeddelelse om det.
Hooker Vladimir Nedbailo Frolov spillede 28.4.18 sin kun anden landskamp for Danmark. Han kronede sin flotte
indsats mod Estland med en flot scoring efter knap ti minutter på banen. Pressemeddelelse om dette blev
udsendt dagen inden landskampen.
Vores holdkaptajn og flyhalf Thor Steendahl koordinerer og planlægger fortsat træningen af førsteholdet.
Christoffer Ki Winstrøm og flere andre byder også ind med planlagt og gennemført træning.
To sydafrikanere, Charles Ngonyama og Sabelo Dube, der er på uddannelsesophold på landbrugsskolen i
Odense, har fået spillerlicens. Begge har nu spillet for os, sidstnævnte i de seneste to kampe, hvor det blev til en
flot 5-pointsscoring mod RK Speed. Planen er, at de rejser hjem i juli. Men vi har fået en værdifuld kontakt til
Landbrugsskolen i Odense.
Nederlag i årets første kampe (1 træningskamp, 1 pokalkamp og 2 ligakampe) har bevirket, at flere unge spillere
har udvist mindre gejst end tidligere – på og uden for banen. Vi har dog udelukkende mødt de regerende danske
mestre Aarhus RK, titelaspiranterne Frederiksberg RK, samt to gange regerende pokalmestre RK Speed.
Sidstnævnte klub var rystet i begge kampe mod vores gutter. Konklusionen er, at vi som hold har overpræsteret i
forhold til holds unge gennemsnitsalder og spillertruppens brede og erfaring. I de kommende tre ligakampe mod
h.h.v. Aarhus RK, Aalborg RK og CSR/Nanok, møder vi hold, der med al sandsynlighed ligger på samme niveau
som os.
Spillermøde med førsteholdstruppen afholdt tirsdag den 8.5.18. Her lagde APF vægt på ovenstående analyse af
sæsonstarten og roste spillerne for deres indstilling og resultaterne. Spillerne gik fra mødet med positivt sind og
tro på yderligere fremgang. Nu tager vi én kamp ad gangen. Samtidig accepterede spillerne, at Odense RC
bliver kontaktet med henblik på to månedlige fælles træninger imellem de to klubbers førsteholdstrupper.
Holdleder Michael Axø er et virkelig stort aktiv, til træning og ved kamp.
Jeppe M. Holm har meddelt, at han til sommer flytter tilbage til København og derfor vil skifte tilbage til RK
Speed fra og med august.
Forward Tobias Mulvad tager til sommer på ét års ophold i Australien, og spiller derfor foreløbig sidste kampe for
os den 16. juni (hjemme mod CSR/Nanok).
Da vi missede pokalfinalen, som spilles midt i august, vil vi tilmelde et seniorhold til Scandinavian Open Sevens
hos RK Speed, også i august. Det bliver et fælles Erritsø, Odense og Odder hold.
Ungdom
Forældremøde den 15/5 med forældrene i ungdomsafdelingen.
Referat herfra bliver lagt op på facebooksiden.
Skolerugby - 80 elever fra 5. årgang+ lærere - kommer på fredag den 18. og er i klubben i 9-13.
Idrætslinjen - 50 elever - kommer fredag den 25. og er i klubben i 2 timer.
Der er allerede planlagt opfølgning herpå.
Der uddeles penge fra OK på lørdag - der er deltagere fra ungdomsafd.
Næste stævne i Hundested den 26. maj
Eget stævne den 9. juni - planlægningen er i fuld gang.
Weekenden efter eget stævne tager ungdomsafd. afsted til Viking Cup i Spartacus.

Erritsø har 9 deltagere med på sommerlejr i Spjald.
Der er kommet 2 nye spillere til U-14.
Presse
Godt indlæg i årets tredje nummer af EGIFs klubblad ’SPORT’, som vores PR-ansvarlige Paul Erik Jensen
fortsat indsender materiale til.
Fredericia-Avisen og Fredericia Dagblad har ikke bragt vores seneste tre pressemeddelelser. Elbo-Bladet har
dog trykt to af dem, imens Fyns Tidendes online-avis bragte én. APF vil kontakte redaktørerne af de to
Fredericia-medier for at høre, hvad der kan gøres.
EGIF
Der var 5 deltagere.
Overskud fra dilletant på 73.000 kr.
Rugby modtager 6900 kr. for det arbejde vi deltog i.
Opgørelse fra team ungdom - der er søgt tilskud til nye spillerdragter U-14. Der er bevilget tilskud på 8000 kr.
hertil.
Klubben har fået andel i en kaffemaskine som er til deling mellem alle foreningerne.
Vedr. den nye datalovgivning - der bliver tilsendt retningslinjer fra hovedbestyrelsen, som hver underafd. kan
anvende.
Der er ansøgt om penge ved sponsorudvalget til tackle wheels - dette er godkendt på 6.200 kr.
Der uddeles penge fra OK på lørdag - der er deltagere fra ungdomsafd.
Aktivitetsudvalget har planlagt et kursus om førstehjælp, hvor alle foreninger skal tilmelde 2 deltagere. Klubben
betaler deltagergebyret på 500 kr pr. deltager. Vi spørger 2 relevante deltagere.
JN skal til halfordelingsmøde den 24. maj kl 18-19.
Pkt. 4
Indkommende post
Intet.
Pkt. 5
Kommende arrangementer, herunder U-DM
Der er til DM-runden i Erritsø den 9.6.18 booket 6 omklædningsrum via EIC-halinspektør Kim Borg. Booking er
bekræftet.
Opkridtning af alle rugbybaner til samme event blev den 22.3.18 bekræftet af Bo Christensen fra kommunen.
APF vil dog følge op hos daglig ansvarlig Thomas Vad Holm.
Der er styr på planlægningen.
Pkt. 6
Evt. herunder næste møde
Næste møde afholdes den 20. juni kl. 19-21.30 hos Helle.

