
Erritsø GIF Rugby afdeling 
 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 25-04-19

Tidspunkt: 19:00 - 21:30

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: EIC/café

Gruppe:  Bestyrelsen

Deltager: Allan Pertti Frandsen
Fie Severinsen Bøgh
Helle Ullerup
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Steen Kristensen

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

Har oprettet
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https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=kalender/v_maaned_g.php&idv1=5&idv2=&idv3=&idv4=&d=30&m=04&y=19


 

            - Ekstraordinær generalforsamling

            - Jubilæum

 

-Pkt. 6.

Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede �ler:
Ingen �ler

Referatet

Til stede: Kurt Due Pedersen (KP), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Fie Bøgh (FB), Steen Kristensen (SK) og Helle Ullerup
(HU)

Afbud: Allan Pertti Frandsen (AF)

Referent: HU

 

Dagsorden:

 

Pkt. 1.

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan

Referatet fra sidst er godkendt af den samlede bestyrelse.

Vedr. uddannelsesplanen, så har der været afholdt møde i tirsdags. Der blev drøftet uddannelse og kurser. Man kan tilkøbe
moduler, således at der er mulighed for �eksibilitet. Det er besluttet, at de to første kurser allerede afholdes inden sommer.
Udover trænerne vil vi tilbyde forældre at deltage. JN bestiller de to første kurser snarest.

Desuden blev sammenhængen mellem ungdom og senior debateret.

 

FB og JN er i gang med at lave en �lm om rugby, som skal lægges på de sociale medier.

 

SK har fulgt op på ansøgningen til Jem og Fix - vi er enige om, at der skal søges om belægning/regnvandsfaskine.

 

KP vil gerne fjernes som administrator på vores facebook gruppe - dette sørger HU for.

 

Vedr. årsplan - ansøgning af haltimer skal �yttes til februar.

 

Referat fra DRUs Rugbykonference i marts uploaded på bestyrelsens FB-side den 8/4-19. Vores U/16-træner Thomas Arvad
Meier (TA) deltog på klubbens vegne.

 

Referat fra DRUs repræsentantskabsmøde i marts uploaded på bestyrelsens FB-side den 8/4-19. TA og AF deltog på klubbens
vegne. Referat fra DRU.

 

AF deltog i Conventus-kursus på kommunen den 4/4.19. Godt udbytte. Kan anbefales.

 



Pkt.2.

Økonomi

Pt. overskud på 5010,37 kr.

NH følger op på medlemslisterne snarest.

Eliteprojekt 2019 - 2021, status: Samlet budget for elitesatsningen: DKK 60.000 pr. år. Indbetalt år-til-dato DKK 30.000. Udbetalt
år-til-dato DKK 25.000. Samtidig har vi (via PL Jessen og MRAS) sikret de første i alt DKK 10.000 til både 2020 og 2021. Næste
udbetaling i år er 1/7-19: DKK 15.000. AF vil løbende holde resten af bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

 

Kontingent, 1. halvår 2019: SK har rykket de seniorer, der ikke havde betalt - undtagen Jack Levey og Andreas Raun. De to blev
den 1.4.19 rykket af AF. Alle er indmeldt og registreret i Conventus.

 

Pkt.3.

Div. udvalg

Sponsor

Sponsorudvalgsformand Jens Lund Hansen (JLH) har via EWII skaffet DKK 10.000 til indkøb af to pavilloner. FLOT!!! Mailadresse
fremsendt til NH, så beløbet kan blive inkasseret.

 

JLH har ansøgt om sponsorat hos FRØS. Sparekassen beder om 2018-regnskabet. Når dette foreligger efter ekstraordinær
generalforsamling, og tilsendes JHL, kan han sende ansøgningen.

 

JLH melder, at ansøgninger om midler hos DIF og Danske Spil skal gå via hovedforeningen (EGIF). Ansøgninger til disse bør vi
derfor se helt bort fra.

 

JLH er stadig ved at skabe overblik over, hvilke andre fonde, der kan søges midler hos.

 

Paul Erik Jensen (PEJ) sidder også i sponsorudvalget. Der søges fortsat �ere medlemmer dertil.

 

Vi afventer svar fra Fredericia Eliteidræt på vores ansøgning af 8. april om 20.000 kroner til Eliteprojektet.

 

Ansøgning til Team Ungdom (tur til Sverige) blev sendt rettidigt. Tak for hjælpen, KP. Også her afventer vi svar.

 

Desværre glippede vores ansøgning til EICs sponsorudvalg. Her var deadline 31. marts. AF påtager sig fuldt ud ansvaret og vil
sørge for, at vi fremover får søgt dér i rette tid.

 

Klubhuset

KP har før påske holdt møde med Tennis om vandforsyningen. Tak for hjælpen, KP.

Der er aftalt et nyt møde med Tennis snarest. Det besluttes, at KP følger op på de afsluttende aftaler i næste uge.

 

Rengøringen fungerer fortsat godt; igen stor tak til vores faste rengøringshjælp for hendes indsats.

 

Det aftales, at KP og NH fortsat har ansvaret for udlejning af klubhuset med hvad dertil hører.



 

FB og AF har aftalt snarligt Skype-møde om klubhuset og klubhusudvalget. Næste hjemmekamp for seniorer er lørdag den 11.
maj. Flere medlemmer til vores klubhusudvalg søges fortsat.

SK og FB laver opslag vedr. kamp den 11. maj.

 

Oldboys

Godt oldboystræf lørdag den d. 30. marts. 12 oldboys var med i spillerbussen til pokalsemi�nalen på Chr.havn. 14 oldboys
mødtes desuden i klubhuset om eftermiddagen. De i alt 26 oldboys havde dernæst fælles træf og spisning i klubhuset om
aftenen, hvor også �ere førsteholdsspillere deltog på opfordring. Næste oldboystræf bliver lørdag d. 2. november - i forbindelse
med årets sidste hjemmekamp for førsteholdet (mod RK Speed). Økonomien i logen er fortsat god.

 

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: formand@erritsoerugby.dk.

Senior

SK har haft en samtale med seniortræner DG vedr. hændelse den 30. marts.

Der var kun 3 seniorer til træning i tirsdags!

Fortsat fokus på rekruttering samt fastholdelse af spillere.

Ligeledes er der et stort ønske om, at der kommer �ere til træning fra såvel træner, de fremmødte samt bestyrelsen.

 

Ungdom

Der er fortsat mange til træning på alle årgange. Cirka 30 i alt

Desværre er der mange afbud fra U10 til weekendens stævne, derfor deltager de ikke.

Der er fuld hold på U12 med reservespillere.

Der har været stævne i Aalborg - det var en succes for alle hold.

Der er ved at blive arrangeret en tur på 3 dage til Spartacus. JN vil søge midler hertil, således at prisen bliver omkring 1000 kr.

Der er et ønske om en tur til Berlin i efteråret.

Den 8. maj tager Thomas Arvad på Idrætslinjen.

 

Presse

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

 

En række medier, elektronisk og på print, bragte vores pressemeddelelse om semi�nale-exit fra pokalturneringen og om Kiwis
deltagelse i landkampsejren over Gibraltar.

 

Journalisten Peter Leth-Larsen �k den 22/4-19 offentliggjort sin artikel med fotos fra træningskampen hjemme mod Roskilde i
marts. (Billedet af badesituationen er efterfølgende fjernet fra vores facebook side af hensyn til de implicerede - dette gjort af
HU)

 

EGIF

HB møde mandag d. 8/4-19. Mødereferat delt på bestyrelsens FB-side den 22/4-19. Søges nyt medlem af EICs sponsorudvalg.
Dilettant 2019 var en succes. Bidrag for hjælp uddeles senere. E-sport holder stiftende generalforsamling i maj. Næste HB-møde
4/6-19. AF deltager igen og fremover.

mailto:formand@erritsoerugby.dk


 

Pkt.4.

Indkommende post

Mail fra Kultur og Idræt vedr. ansøgning til indsatspuljen. Der skal tages stilling til hvad vi søger - AF vil herefter sende ansøgning.
Det besluttes, at der skal søges 10.000 kr til en ny klyngemaskine.

Mail fra Fredericia Eliteidræt vedr. trænerforum. Der skal tages stilling til, hvem der deltager. Det besluttes, at spørge Holm,
Dennis og Arvad om deltagelse hertil. JN spørger Holm og Arvad samt melder tilbage til Keld Vestergaard. SK spørger Dennis om
samme og formidler svar til JN.

Mail vedr. feriesjov - JN har styr herpå.

Mail fra DRU med link til information om dommernes fokusområder i 2019.

Mail fra DRU (Paragrafudvalget) vedr. afgørelse om hændelse ved seniorkamp den 30. marts 2019.

Mail fra Ole Nikolajsen/ProPrint vedr. frivilligt arbejde til Jelling musikfestival. Der skal tages stilling til om vi vil bidrage med
hjælpere. Vi allerede optaget af mange andre koncerter, som er medvirkende til at vi desværre må melde pas.

Mail fra Lederforum - JN og SK deltager.

 

- Pkt.5.

Kommende arrangementer

Ekstraordinær generalforsamling

Det aftales, at det afholdes inden næste bestyrelsesmøde kl. 17.30-18.00. HU sørger for indkaldelse hertil.

Jubilæum

FB er tovholder herpå. FB er ved at lave opslag og vil samtidig tage kontakt til samarbejdspartnere (KP, Conny og evt. OB).

 

Pkt.6.

Evt. herunder næste møde

Der sendes en bårebuket til Jonas’ far Renés begravelse fra klubben. SK sørger herfor.

KP har udformet ansøgning til klimaskærm på 15.100 kr.

Der er et stort ønske om wi� i klubben - det aftales at undersøge pris m.m. hertil. Dette drøftes på næste møde.

Næste møde afholdes den 6. juni kl. 18.00-20.30.

Det forslås at der ligeledes afholdes møde den 27. juni kl. 18.00-20.30.

JLH deltager i starten.


