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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 15-11-18

Tidspunkt: 19:00 - 21:30

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

Har oprettet

Ingen

Opgaver

Ingen

Dagsorden

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.

        - Jubilæum 
        - Generalforsamling 
        - Stævne i Februar 

-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde

 

 
 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

Referatet

Deltagere: Kurt Due Petersen (KDP), Niels Hejslet (NH), Jan Nielsen (JN) og Allan Pertti Frandsen (APF).  
Afbud: Helle Ullerup (HU) og Henrik Nørman Christensen (HC).

Mødet startede kl. 19.15. Referent: APF
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Pkt. 1. 
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan. 
Referatet fra seneste bestyrelsesmøde i oktober blev godkendt af den samlede bestyrelse. 
KDP følger op overfor kommune vedr. P-plads og reparation af mål på lille bane. 
Kreditnota modtaget fra Slamson. 
KDP vil sætte møde op med vores pengeinstitut. 
KDP og APF deltog i fællesmøde den 5.11.18 arrangeret af Fredericia Elite. Godt udbytte. 
NB: Alle mødereferater udsendes og godkendes via mail, og kun via mail.

Pkt. 2. 
Økonomi. 
NH forelagde økonomisk status for den øvrige bestyrelse. Vi har på nuværende tidspunkt et overskud på cirka 11.000 kr. Der er dog forventeligt
regninger, som vil overstige dette beløb. Økonomien er overordnet set stadig stram. Klubhusudvalget får derfor af APF besked om, at alle indkøb
indtil nytår skal godkendes af NH, vores kasserer.

Pkt. 3. 
Div. udvalg

Sponsorer 
APF holdt onsdag den 14.11.18 møde med Jens Hansen (JH), vores tidligere ungdomsformand og nuværende oldboysmedlem og medlem af
oldboyslogen. JH har i efteråret overtaget rollen som formand for vores sponsorudvalg. Han fremlagde sin foreløbige sponsor-manual. JH
tilbyder også at søge om midler hos fonde. JH ønsker i december at fremlægge den færdige sponsor-manual for en samlet bestyrelse, fx på
næste B-møde. Han tager allerede nu kontakt til JN vedr. ungdommens behov for spilletøj i 2019. Han søger desuden aktivt en medhjælper til
opgaven. Denne søges blandt klubbens oldboys og logebrødre. 
I anledning af en hovedsponsors kommende 75-års fødselsdag den 24. november indkøbes en gave. JN indkøber og overrækker på vegne af
klubben.

Klubhuset 
Alt kører fortsat godt. Takket være klubhusudvalget og rengøringspigen. 
KDP har modtaget tilbud på rottesikring. KDP har ansøgt kommunen om midler dertil. 
Håndtaget på hoveddøren sidder løst. Reparation kan blive nødvendig.

Oldboys 
Årets sidste oldboystræf blev afviklet ved og i klubben lørdag den 3.11.18. Det var en ny succes. 27 deltagere og derved stadigt �ere betalende
medlemmer og �ere frivillige hænder. Næste år bliver der oldboystræf i klubhuset den 30.3.19 og 2.11.19. 
Ny donation til ungdommen foretaget fra logen lørdag den 3.11.18. Til kommende Wales-tur. 
Logen modtager fortsat gerne 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 
Lørdag den 13. oktober: Vi deltog i landets allerførste 10-a-side rugbystævne. Det blev afholdt hos Holstebro Rugbyklub. Et godt initiativ af DRU.
Vi vandt to og tabte to kampe, og �k spillet en god gang rugby mod ligeværdige hold. Skal evalueres af vest-klubberne torsdag den 29.11 i
Erritsø.

Sportsligt set en meget hård sæsonafslutning med et rekordstort nederlag i vores sidste turneringskamp. Vi tabte hjemme 0 – 127 til de nye
Danmarksmestre FRK. Derved sluttede vi som sidst i 1. division med 7 points, ét point færre end Aalborg RK på 5. pladsen. Kun 1 sejr og 9
nederlag igennem hele sæsonen. Trods de begrænsede sportslige resultater i 2018 ser vi fremad mod næste sæson, hvor vores nye cheftræner
Dennis Graversen tiltræder i januar.

Vores �yhalf, anfører og spillende træner Thor Steendahl blev udtaget til XV-bruttotruppen ude mod Finland medio oktober, men uden spilletid.
Det samme blev vores klyngehalf Christoffer ”Kiwi” Winstrøm. Sidstnævnte blev to uger senere igen udtaget – og �k debut. Det var i Danmarks
hjemmekamp mod Norge lørdag den 27.10.18 i Odense. Kiwi �k en drømmedebut i hjemmesejren på 42 – 10, hvor han spillede de sidste tyve
minutter og var oplægger til Danmarks sidste scoring. Kiwi er vores A-landsholdsspiller nummer 22 igennem tiderne.

Vi har tilmeldt vores seniorhold 1. division i 2019, landets øverste rugbyliga.

Pokal-kvart�nalen hjemme mod Hundested RK er udsat til lørdag den 16. marts 2019. 
  
Presse 
Vores input til EGIF-bladet SPORT koordineres fortsat godt af vores PR-ansvarlige Paul Erik Jensen.

Alle vores PM’er udsendt i oktober blev bragt i Fredericia-Avisen, Dagbladet eller Elbo-Bladet. Online og/eller på tryk. Især landsholdsspillerne får
god PR-dækning.

 
Ungdom 
Sølvmedaljer til U/14 ud af 8 hold. U/18 �k bronze ud af 5 hold. U/12 nr. 6 af 9, alle vores U/12-spillere var førsteårs. Meget fornemt af vores
ungdom - og stor tak til alle de aktive forældre.

Tøj til trænere er modtaget. Vil blive runddelt af JN snarest.

Vi deltog i Breddekonferencen arrangeret af DRU, i weekenden 10. – 11.11.18. Der bliver 2x DM og 4x udviklingsstævner i 2019. JN har tilmeldt
U/10, U/12 og U/16 til DM i 2019.
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Tur til Hamborg afvikles den søndag den 18. november. For U10 - U14 spillere.

U16 og U18 tager til Wales i uge 47. I alt 18 spillere sammen med ARK og Holstebro. 8 af dem er vores spillere. Der er ansøgt om og modtaget
økonomisk støtte til trænere/ledere.

 
EGIF 
KDP deltog i HB-møde i oktober. 
Floorball starter i december. 
Økonomien i caféen er forbedret. 
OK-Benzin: 7.800 kroner har vi modtaget. Det er færre penge end i fjor. 
Støttepulje til DGI: Vores sponsor formand JH får opgaven. Ansvar: APF.

Pkt. 4. 
Indkommende post 
Regning på ’årets spiller 2018’ krus modtaget. 
Info fra DRU: Ludvig Hansen er blevet planlægningsansvarlig for senior-rugby. 
Talent- og elitecenter: Henvendelse fra DRU-sportschef Mikael Lai. KDP svarer, at møde herom bliver i januar 2019. 
Forslag fra RK Speed: Rugby-weekend 23. – 24. marts 2019. Vi støtter forslaget og tilbyder at afholde det. 
Vores pengeinstitut har bedt om bestyrelsens ID-og dokumentation. Det blev fremsendt af NH.

Pkt. 5. 
Kommende arrangementer: 
•    Møde med Fredericia Elite mandag den 19. november 2018. KDP og APF deltager. 
•    Julefrokost for seniorer: lørdag den 24. november fra kl. 15.30. 
•    DRU-møde i Erritsø (klubhuset) torsdag den 29. nov. Fra kl. 18.30. 
•    Juleafslutning for ungdom den 16. december kl. 14-16. 
•    Indendørs Touch-stævne lør. 23. februar. Hal 1 er booket. KDP undersøger, om der kan bookes en hal mere. JN er tovholder. 
•    Generalforsamling. KDP undersøger, om det må afholdes i februar. 
•    35-års jubilæum i august. Udvalg nedsættes med KDP som tovholder.

Pkt. 6. 
Evt. herunder næste møde 
Næste møde bliver onsdag den 12. december kl. 18 – 20. Hos Helle.

Mødet sluttede kl. 22.00. 
 


