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Erritsø GIF Rugby afdeling
Møde - Tilbage til kalenderen
Dato:

19-09-18

Tidspunkt:

18:30 - 21:30

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. (Herunder Seniortræner)
Ungdom.
Presse.
EGIF.
-Pkt. 4.
Indkommende post.
-Pkt. 5.
Kommende arrangementer.
-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Til stede: Kurt Due Petersen (KP), Allan Pertti Frandsen (AF), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Henrik Nørman Christensen (HC), Helle Ullerup
(HU)
Referent: HU
Dagsorden:
Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referat fra sidste b-møde godkendt af den samlede bestyrelse.
KP følger op på møde med Frøs.
Vedr. rottesikring - KP er på sagen! Vil udfærdige en ansøgning herpå.
Der er blevet bevilget 400 kr til Theis, da han skulle med U18 til EM i sevens i Ungarn.
Der har været afholdt klubudviklingsseminar med breddekonsulent.
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Der har været hjælpere afsted til Rock i byparken (26 mand var afsted) Indtjening herpå 14.700 kr.
Der har været takeover på vores Instagram af 2 ungdomsspillere. Dette er ligeledes linket til vores Facebook.
Der er kommet datoer til sjov lørdag
Pkt. 2.
Økonomi
Der er på nuværende tidspunkt et overskud på 32.115,47 kr.
Der er dog kommende regninger for ca. 37.000 kr.
Vi har en tilgodeseddel ved den tidligere forvalter af Rema 1000 vest.
Der er kommet regning på et krus - denne er a everet til NH d.d.
Pkt. 3.
Div. udvalg.
Sponsor
AF har aftalt møde den 20.9 med Jens Hansen (JH), vores tidligere ungdomsformand og nuværende oldboysmedlem og medlem af
oldboyslogen. JH vil fremlægge sine konkrete idéer til, hvordan vi får ere sponsorsamarbejder og -indtægter. Desuden tilbyder han at fortage det
praktiske arbejde med at kontakte nuværende og potentielle sponsorer med henblik på 2019 og 2020. AF vil give JH de fornødne informationer
og dokumenter, så han kan gå i gang, herunder fuld information om nuværende sponsorsamarbejder. Alle nuværende sponsoraftaler vil udløbe
seneste ved årets udgang. Så JH’s tilbud om assistance falder på et tørt sted.
Klubhuset
Udlån af klubhuset foregår stadig godt, samt diverse indkøb til videresalg. Fadølsaftalen kører fortsat yderst tilfredsstillende. Rengøringsopgaven
overdrages dog snarest til en person udenfor klubhusudvalget. JN og HU iværksætter desuden udendørs oprydning rundt om klubhuset, tirsdag
den 25/9-18. Dette er en håndsrækning til klubhusudvalget, der normalt har denne planlægningsopgave.
Ved bemanding af klubhuset ved seniorernes hjemmekampe i resten af 2018 har AF undtagelsesvis taget opgaven med udfærdigelse af en
vagtplan for madlavning, bemanding af køkken og bar, m.m. Der resterer en ligakamp den 20.10, hvor vagtplanen er på plads. Desuden kan vi få
en pokalkamp på hjemmebane den 10.11.18. Lodtrækning til pokalturneringen, som foregår i oktober, vil vise, om pokalkampen bliver ude- eller
hjemmebane. Bliver det på hjemmebane, lægger AF en vagtplan.
Ny opvaskemaskine er repareret. Af oldboysmedlem Brian Mikkelsen. Bøjet slange bagpå var årsag til problemerne i sidste weekend. Han
reparerede den med tre dages varsel. Stor tak til ham.
Flere udvendige vægplader er stadig ækket. KDP vil kontakte ny leverandør for tilbud om udbedring. NH undersøger forsikring. JN indhenter
tilbud på rottesikring af skuret.
Oldboys
Seneste møde 25.8.18. Kort nyt:
Weekendtur til Holland, hvor vi skulle have mødt Groningen Rugby Club 13. – 14.10.18, er desværre a yst grundet for få tilmeldinger.
Årets næste oldboystræf i klubhuset bliver forsat lørdag den 3.11.18. Indbydelsen er synlig på Oldboys’ FB-side. Næste år bliver der oldboystræf
den 30.3.19 og 2.11.19.
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 - herunder seniortræner
KDP og holdkaptajn / spillende træner Thor Steendahl var til DRU-møde i Århus den 27.8.18. Se referat fra mødet, rundsendt 19.9.18.
Vores deltagelse i Foreningernes Dag den 16.9 i Fredericia bymidte forløb godt. Vi k uddelt yers og info om rugby og vores klub. Det skete
umiddelbart forud for samme lørdags hjemmekamp i 1. division mod Aalborg RK.
Efterårssæsonen startede med et spillermøde, samt i to kampe i 1. division. Det blev et nederlag ude mod RK Speed og en hjemmesejr over
Aalborg RK – årets første sejr og den første i 10 mdr. Mentalt vigtigt. Vi ligger fortsat sidst af de seks hold i 1. division, men nu kun ét point efter
Aalborg RK.
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.
Vores lokalt bosatte seniorer deltager alt for sjældent i træningen. AF taler med dem. En til en.
Buskørsel lørdag den 6.10 ude mod CSR/Nanok: JN har booket bussen.
Lørdag den 13. oktober: 10-a-side i Holstebro. Godt initiativ af DRU. Vi deltager naturligvis med et hold.
Vi har indgået aftale med en ny cheftræner og en ny assistenttræner. Fra og med 2019. Aftalerne vil blive offentliggjort ved udgangen af denne
sæson. Bestyrelsen godkendte køreplanen for resten af processen. Spillerne i seniortruppen vil blive mundtligt orienteret om aftalerne med det
nye trænerteam.
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Ungdom
Har været afsted til første stævne i Speed. JN kunne desværre ikke deltage. Det gik godt.
U18 - det kunne have gået bedre.
U14 - klarede sig bedst, de nåede til nalen.
U12 - præget af at være et helt nyt hold. Klarede sig godt alligevel.
Der var den 15. september arrangeret et ungdomsstævne, som desværre blev a yst grundet for mange afbud fra andre klubber. Dog blev
arrangementet hurtigt lavet om til en fællestræning og efterfølgende kampe med mix-hold. På trods af de sene afbud, var arrangementet en
succes og der har været gode tilbagemeldinger.
Der arbejdes videre på at lave ere lokale arrangementer på den måde.
Der er aftaler om at komme til træninger på tværs af klubberne.
EUC var her den 14. september. Der var forskellige workshops - der er kommet gode tilbagemeldinger, særligt på instruktører. Der var ca. 300
elever igennem.
Der er skolerugby i støbeskeen til afholdelse i weekenden den 29. og 30. september.
Der skal etableres SFO rugby - dette tager JN sig af.
Der har været et frafald på 4 og en tilgang på 7.
Næste stævne er den 29. september i Roskilde.
Der arbejdes på en tur til Hamborg, hvor hele ungdomsafd. skal samlet afsted.
Presse
Fredericia-Avisen og Elbo-Bladet har bragt vores pressemeddelelser om 1. div-sejren over Aalborg RK samt Thies Arvad Meier på u/18landsholdet. Vores RR-ansvarlige Paul Erik Jensen gør fortsat et godt arbejde. JN og AF har a everet input til EGIF-bladetSPORT nr. 6/2018, som
udkommer senere i september.
EGIF
KP har deltaget til HB-møde.
Der har været tilbagemelding fra dilletant - der var udsolgt og anerkendelse til alle hjælpere.
Der er fortsat udfordringer i forhold til den nye dataforordning.
NH laver en opdateret version på indmeldelsesblanket.
Der arbejdes på e-sport.
Der arbejdes på børnedisco.
Der bliver lavet et kæmpe banner, som kommer til at hænge på hallen, således at alle kan se, hvornår der er sjov lørdag.
Pkt. 4.
Indkommende post
Intet nyt.
Pkt. 5.
Kommende arrangementer
Se pkt. ungdom samt pkt. senior.
Pkt. 6.
Evt. - herunder næste møde
Næste møde den 10. oktober kl. 18.30-21.00.
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