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Erritsø GIF Rugby afdeling
Møde - Tilbage til kalenderen
Dato:

10-10-18

Tidspunkt:

18:30 - 21:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Klubhuset

Gruppe:

Har oprettet
Ingen

Opgaver
Ingen

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, 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

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Til stede: Allan Pertti Frandsen (AF), Henrik Nørman Christensen (HC), Jan Nielsen (JN)
Afbud: Kurt Due Petersen (KP), Niels Hejslet (NH)
Referent: HU
Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referatet fra sidst er godkendt af den samlede bestyrelse.
Det er endnu ikke lykkedes KP at istandsætte et møde med banken, der arbejdes videre med det.
Vedr. rottesikring, så afventer vi pris fra Morten Gondermand.
JN deltager i breddekonferencen.
Pkt 2
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Økonomi
Der er fremsendt en oversigt på hvem der har betalt kontingent for efteråret 2018 pr. mail til hele bestyrelsen. AF rykker de sidste seniorer, som
mangler at betale. Der er også ungdomsspillere, som mangler at betale, JN rykker ligeledes herfor.
Der er på nuværende tidspunkt et overskud på 8085 kr. Regnskab er ligeledes fremsendt pr. mail til hele bestyrelsen. Der er dog forventelige
regninger, som kan overstige dette beløb.
Pkt. 3.
Div. udvalg
Sponsor
Holdt den 20.9 møde med Jens Hansen (JH), vores tidligere ungdomsformand og nuværende oldboysmedlem og medlem af oldboyslogen. JH
fremlagde gode, konkrete idéer til, hvordan vi får ere sponsorsamarbejder og -indtægter. JH k de fornødne informationer og dokumenter,
herunder fuld information om alle vores nuværende sponsorsamarbejder. Alle nuværende sponsoraftaler vil udløbe seneste ved årets udgang. Så
JH’s tilbud om assistance falder på et tørt sted.
Klubhuset
Ny rengøringsmedhjælper er startet: Ida Lykkegaard. Super arbejde, hun udfører.
Alle indkøb foretages ved direkte henvendelse til Natasja Brodersen og Casper Bruus Aerts. De har senest indkøbt madammeposer til begge
toiletter.
P-pladsen er stadig hullet. KDP bedes rykke kommune.
Ødelagte målstolper på ungdomsbanen: KDP bedes rykke kommunen for reparation
Oldboys
Seneste møde i styregruppen var 25.8.18. Næste styregruppemøde onsdag den 17.10.18.
Årets næste oldboystræf i klubhuset bliver forsat lørdag den 3.11.18. Foreløbig 25 tilmeldte. Næste år bliver der oldboystræf i klubhuset den
30.3.19 og 2.11.19.
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.
Senior
Vi har den 10.10.18 indgået skriftlig aftale med en ny cheftræner: Dennis Graversen (DG). Tiltræder i starten af 2019. Da Odder RK i starten af
oktober meldte offentligt ud, at DG stopper hos dem (som ungdomstræner) ved sæsonens udgang, kan vi som klub melde ansættelsen ud
offentligt, når det passer os. Naturligvis koordineret med DG.
Seneste spillermøde afholdt den 20.9.18. Referatet rundsendt få dage senere. Træningstider ændret til 18.30 – 20.00. Uden mærkbar effekt.
Stadig kun 6 – 8 spillere til hver træning. Og det samme til kamp, hvorfor vi må låne spillere til resten af kampe i denne sæson.
Efter nederlag på 12 – 79 ude mod ARK, og 7 – 101 ude mod CSR/Nanok, er førsteholdstruppen i en sportslig krise. Grundet mangel på spillere
til udekampen i CSR/Nanok blev begge hold enige om at spille 12-a-side i den kamp. Vores gutter kæmpede med alt, hvad de havde. De var bare
overmatchet på næsten alle pladser. Vejen ud af krisen går via ansættelsen af Dennis som vores nye cheftræner.
Ny spiller: Sebastian Tobias Kyster-Hansen, bosat i Odense. Skaffet via vores klyngehalf Christoffer Ki Winstrøm (CKW).
Vores Thor Steendahl (TS) og CKW udtaget til XV-landsholdets bruttotrup, CKW for første gang. Han er i forvejen fast mand på Danmarks
Sevens-landshold. Begge spillere blev udtaget. Danmark spiller ude mod Finland lørdag den 13.10 og hjemme mod Norge (i Odense) lørdag den
27.10. Vi håber på spilletid til dem begge.
Engelske Alistar Legofham trak sig den 25.9 desværre som assistenttræner. APF kvitterede og tilføjede, at vi håber at se ham tilbage som spiller
snarest. Det svarede han positivt på.
Vores 5 – 6 lokalt bosatte seniorer deltager alt for sjældent i træningen. JN har talt med dem. En til en.
I førsteholdstruppen har vi stadig indlemmet 7 oldboys, der støtter de 13 seniorer i truppen. Det giver sammenlagt 20 spillere i hele truppen,
hvilket er for lidt, især til udekampene. Det gælder om at komme igennem resten af sæsonen med bedste mulige resultat. Da der ikke er
nedrykning fra 1. division, er dette en ikke sportslig bekymring.
Resten af sæsonen:
Lørdag den 13. oktober: 10-a-side i Holstebro. Godt initiativ af DRU. Vi deltager naturligvis med et hold. U/18 spillere viser interesse for at være
med, fx Theis A.M. Jeg har bedt ham spørge sine forældre først.
Lørdag den 20. oktober: Sæsonens sidste hjemmekamp i 1. division mod DM-guldvinderne FRK. Gæsterne er sikre på titlen og vil få overrakt guld
og pokal efter kampen.
Lørdag den 10. november: Vi trak hjemmebane mod Hundested RK. SUPER godt!
Ungdom
Vi har været i Roskilde at spille forrige weekend. Det foregik i bus - der mangler stadig tilbagemelding fra klubber vedr. betaling. Der vil blive
fremsendt en regning til alle klubber, som kørte med i bussen.
Efter stævnet ligger U14 ret godt i svinget samlet set. Der er stadig mulighed for at få sølv.
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Der er enighed om at gøre den sidste turneringskamp til en festdag. Derfor kører alle til Odense i busser for at se landskamp. Desuden vil alle få
overrakt deres medaljer på banen i Odense.
Vi har fået 4 nye U10 spillere siden sidste møde.
Aktiv åben blev a yst, da der ikke var nogen tilmeldinger.
Der har været afholdt Sjov lørdag, JN stod selv herfor.
JN og HU har et arrangement i støbeskeen - dette for at tiltrække nye ungdomsspillere.
Vi får en ny assistenttræner til Holm - det bliver Sophie Amalie.
Der er planer om at køre til Hamborg den 17-18 november. Det er for U10-U14.
U16-U18 tager til Wales. Der er i den forbindelse ansøgt om økonomisk støtte til trænere/ledere. Det aftales, at JN ansøger om økonomisk støtte
fra oldboys samt drøfter nuværende økonomi med NH. Desuden melder JN tilbage til ungdomstræner/leder, at der kan forventes svar på støtten
indenfor 14 dage.
Der er indkøbt tøj til trænere.

Presse
Vores PR-ansvarlige Paul Erik Jensen udsendte eb PM om TS og CKW i XV-landsholdets bruttotrup. Elbo-bladet bragte den d. 10.10.18.
Næste PM på fredag den 12.10.18 – om TS og CKW udtaget til XV-landsholdet.
EGIF
Intet nyt.

Pkt.. 4.
Indkommende post
Modtaget rykker fra FKSSlamson, KP kontakter atter rmaet og gør opmærksom på, at det er kommunen der har betalt regningen.
Modtaget mail vedr. landsholdssamling for kvinder, hvor Erritsø har en deltager. Der ønskes kompensation for transportomkostninger. KP svarer,
at der ydes en fastsat kompensation på 200 kr.
Modtaget mail vedr. tur til Wales, hvor der ønskes kompensation for leder deltagelse. KP svarer herpå.
Modtaget mail vedr. ansøgning om økonomisk støtte til holdtøj til ungdom. Der skal skrives en ansøgning hertil, ifald vi nder det nødvendigt. JN
tager sig af dette.
Pkt. 5.
Kommende arrangementer
Der er juleafslutning for ungdom den 16. december kl. 14-16.
Pkt. 6.
Evt. herunder næste møde
Vibeke Bang har givet tilsagn om at opdatere vores jubilæumstavle.
Næste møde bliver den 7. november kl. 19.00-21.00.
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