Referat fra bestyrelsesmøde i EGIF Rugby onsdag den 15. aug. 2018
Deltagere: Kurt Due Petersen (KDP), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Henrik Nørmann Christensen (HC) og
Allan Pertti Frandsen (APF, referent)
Afbud: Helle Ullerup (HU)
Mødet begyndte kl. 19.05 efter den dagsorden, som KDP havde rundsendt inden mødet.
Dagsorden
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, 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
Pkt. 1: Opfølgning, siden sidst, facebook, samt årsplan
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og arkiveret.
Ansøgning vedr. rottesikring vil blive skrevet af KDP og fremsendt til rette modtager.
Facebook: intet.
Årsplan: Klubhusudvalget spørges, hvornår de vil arrangere hovedrengøring af klubhuset, samt oprydning af
udendørsarealer. Klubben giver grillpølser og drikkevarer til alle deltagere. APF undersøger hos udvalget og
melder tilbage.
Buskørsel til resten af 2018: JN har styr på alt til ungdommen. APF har styr på 1.9 (samkørsel med ARK, måske
også Lynet), imens JN har booket bus til seniorerne lørdag den 6.10, til udekampen mod CSR/Nanok.
Pkt. 2: Økonomi
Conventus fungerede ikke, da NH ville trække tal før bestyrelsesmødet. Økonomisk status pr. 14.8.2018 vil
derfor blive eftersendt til alle i bestyrelsen.
Kontingentopkrævning for 2. halvår 2018 har NH udsendt via FB. Er videresendt af JN og APF i de rette FB-fora.
Betalingsfrist er 1.9.18. De første medlemmer har betalt. NB: Oldboys og passive medlemmer, der har betalt for
2018, skal først betale igen næste år.
JN har modtaget tilskud fra EGIF’s sponsorudvalg. Er blevet anvendt til træningsredskaber. Vi takker.
Penge fra Feriesjov, 3.500 kroner, modtaget. Vi takker.
Pkt. 3: Div. udvalg

Sponsorer:
Ingen nye sponsorer er skaffet siden mødet i sponsorudvalget den 8.5.18. APF og Hans Erik Severinsen deler
opgaverne mellem sig, men har reelt ikke tid til opgaven. Senest skaffede sponsor er dermed MRAS, som vi
skrev konkrakt med den 23.1.2018.
APF vil videresende status på aftale med en 2017-hovedsponsor til KDP, som dernæst vil kontakte denne med
henblik på 2018 og fremover.
Aftale om hjælpere til koncert i Vejle fredag den 17.8.18 vil give klubkassen en tiltrængt indtægt. God aftale af
KDP.
Klubhus:
Ny opvaskemaskine indkøbt. Oldboymedlem Brian Mikkelsen tilsluttede den med kort varsel. Stor tak til ham.
Det netop udskiftede køleskab står i skuret. Klubhusudvalget har via FB bedt om hjælp til at få det kørt på
genbrug.
Gave fra Billeshave Efterskole: 8 borde og 18 stole. Vi takker mange gange.
Flere udvendige vægplader er flækket. KDP kontakter leverandøren vedr. garanti og udbedering.
Ved bemanding af klubhuset ved seniorernes hjemmekampe i resten af 2018 har APF undtagelsesvis opgaven
med udfærdigelse af vagtplan. Sidste to hjemmekampe i 2018 er 15.9 og 20.10.18 APF Koordinerer.
Oldboys:
Scandinavian Open Sevens, som afholdtes hos RK Speed på Amager, i weekenden 10. – 12.8.18: Fælles
Odense og Erritsø hold. En god tur meddeler holdleder for oldboys, Thomas ”Liller” Pedersen, hvor de gamle
gutter fik en sejr med hjem.
Ole Bang har arrangeret weekendtur til Holland, hvor vi 13.- 14.10 skal møde Groningen Rugby Club. Et tilbud,
hvor der skal være 20 tilmeldte for at turen gennemføres. Tak for dette initiativ.
Årets næste oldboystræf i klubhuset bliver forsat lørdag den 3.11.18. Indbydelsen er synlig på Oldboys’ FB-side.
Oldboyslogen 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 fortsat
til: senior@erritsoerugby.dk.
Seniorer:
Scandinavian Open Sevens: Vores seniorer deltog på et kombineret Odder og Erritsø hold. De endte i Bowlfinalen, hvor vi dog måtte låne spillere for at gennemføre. Finalen blev tabt til Hundested RK.
APF vil sende NH det beløb, som var i overskud.
Dennis Næsby, oldboy og tidligere førsteholdsspiller, havde i juni tilbudt mental coaching af seniorerne søndag
den 19. august og søndag den 4. november. Med forberedelse, kørsel, 5 timers coaching og muligt materiale:
2.000 kroner. Bestyrelsen havde i juli bevilliget beløbet. Desværre var tilmeldingen til dette arrangement så
begrænset, at coachingen den 19. august blev aflyst med en uges varsel.
Spillermøde afholdt tirsdag den 14.8.18. Referat fra mødet er fremsendt separat - til både førsteholdstruppen og
bestyrelsen. Et møde, hvor fokus lå på at fuldføre sæsonen i 1. division på bedste vis og vinde pokalkampen
den 10. november. Diverse tiltag til øget deltagelse i træningen og rekruttering af flere spillere til førsteholdet
blev diskuteret. Holdleder Michael Axø fik spillernes opbakning til at søge coachingen v/Dennis Næsby
gennemført i foråret 2019.
APF undersøger og melder tilbage, om holdkaptajn og førsteholdstræner Thor Steendahl kan deltage (sammen
med KDP) i DRU-mødet mandag den 27. august i Århus.
KDP bad APF lave et FB-opslag på engelsk, at rugbytræningen er startet igen.
PR og presse:
Grundet sommerpausen - ingen pressemeddelelser siden juni.
Deadline for nyt til EGIF-bladet SPORT er søndag den 19.8. Det sendes som altid til vores PR-ansvarlige, Paul
Erik Jensen (PEJ).
Ungdom:

Fire arrangementer siden maj for at rekruttere flere medlemmer. Planen er at få samarbejde med SFO’en i
Erritsø.
Tur til Spartacus RC i Göteborg i juni. 50 unge. U/14 vandt finalen i B-rækken. U/12 vandt to kampe. Stor tak til
Jens Johan Andersen, som sponserede bus til Frederikshavn tur/tur.
Idrættens Dag i FIC. PEJ havde 100 unge igennem. Flot.
Feriesjov i uge 32. Deltagere: 4 fra klubben, 6 som ikke var medlem. Måske kaster det 1 eller 2 nye medlemmer
af sig.
Henvendelse fra Fredericia Gymnasium. Om rugbyforløb på torsdage.
Desuden: 300 gymnasieelever til workshops à 45 minutter torsdag den 14.9. Alle, der har lyst til at hjælpe,
bedes kontakte JN. APF fik opgaven med at slå dette op på FB.
U/8 hold startet som TAG-rugby. Startes til efteråret.
Næste DM-runde for ungdom er 25.8.18. Hos RK Speed på Amager.
JN vil indhente tilbud på trøjer til ungdomstrænerne. Totalt cirka 1500 – 2000 kroner
EGIF:
Grundet sommerpause – intet nyt.
Pkt. 4: Indkommen post
Invitation til Touch-rugby hos RK Speed lørdag den 25.8. KDP llgger invitationen ud på FB-gruppen.
Exiles 50-års jubilæm 15.9. Vi kan ikke deltage grundet arrangementer i Fredericia og Erritsø fra formiddag til
midnat.
Foreningens Dag i bymidten lørdag 15.9. Spm. fra arrangør om vores set-up. KDP vil svare: Roll-ups, nogle
bolde og remedier. Brug for strøm og en skærm, hvortil vi kan tilslutte en PC, hvorpå der vil blive streamet rugby.
Klubbens plakater vil blive uddelt, samt en kupon på en genstand, der kan indløses i klubbens bar samme dato,
hvor førsteholdet hjemme møder Lynet. Ansvar for plakater, kupon og orientering af klubhusudvalget herom:
APF.
Regning fra spildevand. Betalt i alt 1.906 kroner.
Pkt. 5: Kommende arrangementer:
Klubseminar. Søndag den 19.8. KL. 10 – 15. I klubhuset. KDP handler ind til frokost.
Henrik melder afbud til førstehjælpskurset. Deltagergebyr vil ikke blive refunderet.
JN har arrangeret klubfest lørdag den 15.9. Invitation, med 3-retters menu, er synlig på FB. Vi støtter initiativet
og håber på massiv opbakning og deltagelse.
Pkt. 6: Eventuelt:
Rugby for kvinder blev diskuteret. Bestyrelsen støtter idéen og vil søge efter de rette personer til at genstarte en
kvindeafdeling under Erritsø GIF Rugby.
Der blev ikke aftalt dato for næste bestyrelsesmøde. Dette forventes aftalt på seminaret søndag den 19.8.
Mødet sluttede kl. 22.00.

