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Erritsø GIF Rugby afdeling 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 12-12-18

Tidspunkt: 18:00 - 21:00

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

-Pkt. 1.A 
Jens Lund Hansen informerer om sponsor strategi.

-Pkt. 1.B 
Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, samt årsplan

-Pkt. 2. 
Økonomi

-Pkt. 3. 
Div udvalg.

Sponsor. 
Klubhuset. 
Oldboys. 
Senior. 
Ungdom.  
Presse. 
EGIF.

-Pkt. 4. 
Indkommen post. 

-Pkt. 5. 
Kommende arrangementer.

        - Jubilæum 
        - Generalforsamling 
        - Stævne i Februar 

-Pkt. 6. 
Evt. Herunder næste møde

 
Vedhæftede �ler: 
Ingen �ler

Referatet

Referat fra bestyrelsesmøde i Erritsø GIF Rugby, onsdag den 12/11-18

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

 
Mødet startede kl. 18.15.
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Pkt. 1. A: Jens Lund Hansen informerer om vores sponsorstrategi

Sponsoraftaler:

Jens Lund Hansen (JLH) fremlagde sin foreløbige sponsormappe, som blev godkendt med den bemærkning, at der på bagsiden skal indsættes
et foto af vores ungdomsspillere, iført spillertøj med synlige sponsorer. 
APF skal til JLH maile sponsoraftale med FRØS for 2017 og 2018. 
APF skal til JLH maile mindst 2 fotos af vores ungdomsspillere iført spillertøj med synlige sponsorer. 
KDP overrakte JLH en mængde visitkort med sidst nævntes kontaktinfo påtrykt. 
JLH ønsker mangfoldiggørelse af den færdige sponsormappe i 12 eksemplarer. KDP har en kontakt, som kan kopiere og samle det. 
JLH �k oplyst, at sponsor Jens Johan Andersen udelukkende sponsorer vores børn og unge. 
JHL vil spørge JN om ungdomsafdelingens samlede sponsorbehov, og få info om de aftaler, JN allerede har indgået.

Fonde:

På Fredericia Eliteidræts hjemmeside �ndes en liste over relevante fonde, der kan søges. 
Desuden nævntes under mødet: Den nye DIF-pulje og DGI-puljen. 
JLH vil via oldboys-FB-gruppen søge en medhjælper til søgning af sponsorater og fondsmidler.

Pkt. 1. B: Opfølgning af referat, siden sidst, Facebook, samt årsplan

Alle har godkendt referatet, som er lagt i Conventus. 
Møde med Fredericia Eliteidræt afholdt mandag den 19. november 2018. KDP og APF deltog. Frugtbart. 
Fast Five Touch den 23.2.2019 i EIC: KDP oplyste, at vi har booket en hal, hvilket ikke kan udvides. 
35-års jubilæum i august 2019: Foreløbigt ingen frivillige. KDP laver reminder med en deadline. 
Sociale medier: HU har aftalt med ungdomstræner So�e-Amalie og ungdomsspiller Theis Arvad Meier, at de får deres egen tidsbegrænsede kode
til Twitter og Instagram. 
APF laver igen en julehilsen til sponsorer og venner. 
JN tager igen ’Sjov Lørdag’ i januar. 
APF opdaterer årsplan til 2019, så den bliver klar til næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 2:  Økonomi

NH fremlagde en regnskabsstatus, som p.t. viser et overskud på godt DKK 20.000, dog med forventelige regninger, der vil overstige dette beløb.

Vagter ved fyrværkerisalg resten af december vil forhåbentlig lukke hullet, så vi kommer ud af 2018 med balance i samlede indtægter og udgifter.

Pkt. 3:  Div. udvalg.

Sponsor: Se pkt. 1.A

Klubhuset:

Natasja M. Brodersen og Casper Bruus Aerts er i starten af december stoppet i udvalget. Efter h.h.v. 3 og 5 år, hvor vores klubhus er blevet drevet
stadigt bedre. Stor tak til dem begge for deres kæmpe indsats. A�øsere søges, så Iben Arvad kan få den nødvendige støtte i udvalget. APF søger
efter en eller to a�øsere.

Rengøringen kører fortsat godt. Stor tak til rengøringspigen Ida Lykkegaard (IL). APF giver IL besked om foreløbigt stop for rengøring efter
weekenden.

Vores fjernsyn i klubhuset kan ikke vise �ow-TV. JN vil se på det.

Mange elpærer i loftet er sprunget og skal udskiftes. APF vil lede efter de pærer, som er blevet indkøbt.

KDP mangler stadig svar om rottesikring.

Oldboys

2018: I alt donationer for DKK 5.800 + kontingenter for DKK 3.600 (fra logebrødre). I alt DKK 9.400 til klubbens arbejde, et tal som fremover vil
stige, i takt med �ere logebrødre og ditto passive eller oldboys-medlemmer.

Fritagelse for logens fremtidige klubhusleje blev vedtaget af en enig bestyrelse.

Logen modtager fortsat gerne ansøgninger om donation af midler. Fokus er på de ting, som klubben normalt ikke selv afholder udgifterne til.
Ansøgninger sendes til: senior@erritsoerugby.dk.

Seniorer

Julefrokost for seniorer lørdag den 24. november. Godt arrangeret af Jens Vissing. Stor tak til ham.

DRU-møde i vores klubhuset torsdag den 29. nov. Alle aktive klubber fra Jylland-Fyn, undtagen Esbjerg RK og Aalborg RK Lynet deltog. A)
Evaluering af 2018 og B) planlægning af 2019. 10-a-side prioriteres højt i 2019, hvor der bliver 4 stævner i vest for Storebælt. Forslag om
straf til hold, der melder meget sent afbud eller udebliver fra kamp: Udelukkelse resten af sæsonen samt tvangsnedrykning til laveste
division den følgende sæson. DRU vil inden jul offentliggøre 2019-turneringsplanen.

mailto:senior@erritsoerugby.dk
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division den følgende sæson. DRU vil inden jul offentliggøre 2019 turneringsplanen.

Vi bliver et af 8 hold i næste sæsons 1. division, landets øverste rugbyliga. I forhold til 2018 udvides 1. division dermed med DTU Exiles
og Hundested RK. Til 3 af vores 5 udekampe på Sjælland / i KBH får vi samkørsel med enten ARK eller Lynet.

Vores nye cheftræner Dennis Graversen holdt sit første spillermøde med truppen, torsdag den 6. december i klubhuset. Referat fra
mødet blev udsendt til hele bestyrelsen onsdag den 12. december via den lukkede FB-gruppe og to dage senere via mail.

APF skal i 2019 supportere Ludvig Hansen, DRUs planlægningsansvarlig for senior-rugby. Fx ved behandling af kamprapporter, advarsler,
udvisninger, etc.

Ungdom

Uo�ciel U/14 ’landskamp’ søndag den 25. november, Danmark Vikings mod Sverige Barbarians, blev vundet 17 – 15. Kampen, der foregik i
Roskilde, var en stor succes, som vil blive gentaget på et senere tidspunkt. Vi havde fem spillere udtaget, som gjorde et supergodt.

Ingen U/14-spillere til Talent- og eliteklasse (7. klasse på Ullerupbæk Skolen).

Trænerrokade. JN melder det ud under juleafslutningen søndag den 16. dec.

Presse

Vores input til EGIF-bladet SPORT koordineres fortsat godt af vores PR-ansvarlige, Paul Erik Jensen.

Foreløbig har ingen medier bragt vores seneste pressemeddelelse af 11.12.18 om vores talent- og elitesatsning ved ansættelsen af DG som ny
cheftræner efter nytår.

EGIF

Intet nyt fra Hovedbestyrelsen.

Pkt. 4: Indkommen post

Brev fra Fredericia Eliteidræt: Afslag på vores ansøgning til elitepuljen.
Brev fra Conventus: Medlemsregistering, NH har styr på deadline 31.1.19.
Brev fra Security ved koncerter: De beder om hjælpere til koncert tirsdag den 25.6 (Foo Fighters) i Horsens. Vi byder ind med 10 mand.

 

Pkt. 5. Kommende arrangementer

Alle medlemmer ønsker glædelig jul på ”Den engelske” fredag 14. december fra kl. 15.
Juleafslutning for ungdom søndag den 16. december kl. 14 - 16. I klubhuset.
Tirs. 18. dec. efter træning. Ungdomstrænerne: Muligt møde med Keld Vestergaard.
Møde med Fredericia Idrætsfond tirsdag den 8. januar kl. 7 – 8. KDP og APF deltager.
Indendørs Touch-stævne lør. 23. februar. Hal 1 er booket. Invitation skal udsendes inden jul.
Generalforsamling. 23. febr. Kl. 16.30 i klubhuset.

 

Pkt. 6. Evt. herunder næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 30. januar kl. 18. i klubhuset.

Mødet sluttede kl. 21.50.

 


