Erritsø GIF Rugby afdeling
Møde - Tilbage til kalenderen
Dato:

15-08-19

Tidspunkt:

19:00 - 21:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

EIC mødelokale 3

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

Dagsorden
MØDESTART UDSAT TIL KL. 19!

-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier, samt årsplan

-Pkt. 2.
Økonomi

-Pkt. 3.
Div udvalg.
Sponsor.
Klubhuset.
Oldboys.
Senior.
Ungdom.
Presse.
EGIF.

-Pkt. 4.
Indkommende post.

-Pkt. 5.
Kommende arrangementer.

Har oprettet
Ingen

Opgaver
Ingen

- DM-runden for ungdom den 24.8
- 35-års jubilæum den 31.8

-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Pkt.1.
Til stede: Fie Bøgh (FB), Jan Nielsen (JN), Steen Kristensen (SK), Niels Hejslet (NH) og Allan Pertti Frandsen (AF)
Afbud: Helle Ullerup (HU)
Referent: APF
Dagsorden:

Pkt.1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt. APF arkiverer det i Conventus - sammen med alle mødereferater februar i år, inkl.
generalforsamling: APF snakker med KDP om, hvordan det gøres.

Ansøgning sendt til Jem & Fix. Med fotos. Vores PR-konsulent Simone Nylander har videresendt 12.8. Vi afventer svar fra hende.

Oprettelse af pro l på Tinder: Logo + foto + kort tekst. Ansvar: SK (spørger Simone)

APF har d. 15/8-19 givet Erritsø Fællesskole, afdeling Krogsager (afd.leder Michael Kurt), lov til at bruge vores bane til
bueskydning. To gange ugentligt, og aldrig når vi selv bruger den.

Pkt.2.
Økonomi
NH fremlagde økonomisk status pr. 15/8-19. Vi har p.t. et driftsoverskud på DKK 21.456. Vi ønsker fortsat at nedbringe vores
kassekredit, sætter forsat tæring efter næring, og påregner derfor at komme ud af 2019 med et regnskab, der balancerer.

NH har i uge 33/2019 udsendt kontingent-opkrævning for 2. halvår 2019. Gælder ungdomsspillere, seniorspillere og passive
medlemmer. JN har delt blandt ungdomsspillere og forældre, SK deler blandt seniorspillere.

JN har på klubbens vegne købt merchandise med klublogo, fx trøjer. Alt dette sættes til salg blandt medlemmerne.

Beslutning: Alle bestyrelsesmedlemmer fremsender deres idéer til, hvad der skal bruges penge på i klubben resten af året. I
prioriteret rækkefølge. Idéerne sendes til APF, der laver en prioriteret liste til næste b-møde.

Eliteprojekt 2019 - 2021, status: Samlet budget for elitesatsningen: DKK 60.000 pr. år. Indbetalt år-til-dato DKK 35.000. Udbetalt
år-til-dato DKK 40.000. Samtidig har vi via det hidtil tre elitesponsorer sikret de første i alt DKK 15.000 til både 2020 og 2021.
Næste udbetaling i år er 1/9-2019: DKK 10.000. Dernæst årets sidste DKK 10.000 den 1/10-2019. Dvs. vi mangler p.t. at skaffe
yderligere 5 elitesponsor resten af året. APF vil løbende holde resten af bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

I august måned elitesponsor-annonceres i både Elbo-Bladet og Fredericia Dagblad, på tryk og online. Det er en gentagelse af
annonceringen fra foråret. Annonceringen sker uden omkostninger for klubben.

Pkt.3.
Div. udvalg

Sponsor
Der sættes EWII-logo og EGIF Rugby logo på vores to nye pavilloner. Ansvar: APF.

Sponsorudvalgsformand JLH søger ere konkrete fonde. Nærmer info følger.

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

Oldboys-logen sagde nej til tilskud til nye spillerdragter til senior.

Fredericia Eliteidræt afviste vores ansøgning af 8. april om yderligere 20.000 kroner til Eliteprojektet.

APF er opmærksom på deadlines 31.8 og 1.9 hos hhv. Elitepuljen og Idrætsfonden og han fremsender nye ansøgninger til begge.
Der søges til et eller ere af disse formål:

a. Midler så vores klubs landsholdsspillere (ungdomslandshold eller herrelandshold) kan søge om tilskud til deres deltagelse
i landsholdstræning og landskampe.

a. Midler, så vores ungdomstrænere, der er helt ulønnede, kan få nyt træningstøj.

a. Tilskud til vores U/16-holds næste omkostningstunge bustur til stævne i udlandet.

Klubhuset

Tidligere formand KDP har ved møde med Tennis-afdelingen fundet en stabil løsning på spørgsmålet om vandforbrug og afregning. Løsningen gælder tidligere afregninger og fremtidige. Stor tak til KDP. NH er her vores kontaktperson fremadrettet.

Sommeroprydning i klubhus og navnlig redskabsskur. FB laver opslag på de sociale medier. Til afholdelse efter den 31/8.

SK indhenter tilbud på varmepumpe og sørger for, at manglende fugning foretages.

Oldboys
God tur til Scandinavian 7s i sidste weekend. Vores hold blev nr. 3 i oldboys rækken. Bedst placerede danske klubhold.

Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er dags dato på 14.800 kroner. 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.

Næste oldboystræf: lørdag den 2. november. I klubhuset. Samme dag som førsteholdets sidste ligakamp (hjemme mod
RKSpeed) og Rugby VM- nalen fra Japan.

Senior

God start på træningen her i efterårssæsonen. Oftest 16 spillere til hver træning. De este af de spillere, som var skadet i foråret,
er vendt tilbage. Samt stortalentet, landsholdsspiller Christoffer Ki Winstrøm, ”Kiwi”.

Cheftræner DG viser sit store engagement og sin store kunnen. Kræver en positiv og opbyggelig ånd fra alle spillerne. Han skruer
op for ambitionerne i vores spil.

Alle seniorer er indmeldt og registreret i Conventus, senest Nicolai Lykkegaard, født februar 1993.

Ungdom
Feriesjov i uge 32 gav DKK 3.500. JN endnu engang tovholder. En række unge k prøvet rugby.

U/10-spillere trænes fortsat af Kenneth Holm. Han har desuden startet et skoleforløb i Taulov.
U/12 trænes fortsat af Morten ”Conny” Jørgensen.
U/16-spillere træner fortsat hver tirsdag v/Thomas Arvad Meier.

JN vil starte Rugby Fitness for kvinder efter august måned. Super initiativ.

Presse
Vores input til EGIF-bladet SPORT koordineres fortsat godt af vores PR-ansvarlige, PEJ. Næste deadline er søndag den 18.
august.

Flyer på engelsk fremstillet og a everet ved Google-byggeriet ved Taulov samt på Den Engelske Pub i Kolding, hvor Googlemedarbejderne hænger ud. Foretaget i starten af uge 33/2019.

Ny PR-poster layoutet og trykt gratis for klubben. Ophængt i uge 33 på Fredericia Gymnasium, Handelsskolen, Teknisk skole,
Maskinmesterskolen, EUC Lillebælt og ere steder i Kolding og Middelfart.

PR-posteren mangler at blive hængt op på Højskolen i Snoghøj. Ansvar: APF.

I klubhuset ligger yderligere 70 styk af posteren. Disse bedes spillere, ledere og frivillige hænge op hurtigst muligt.

JPG-versionen af denne poster er blevet delt på Facebook, men skal deles endnu mere, især blandt vores unge medlemmer.
Ansvar: JN.

APF har den 14/8 a everet brev (samt 2 x PR-posters) til Fredericia Gymnasiums idrætslærere. Med opfordring til at starte et
rugbyforløb blandt deres gymnasielever. Vi afventer reaktionen.

EGIF
Ingen HB-møder siden juni. Næste gang midt i september. APF deltager.

Pkt.4.

Indkommende post
Kommende møde i DRU om herreturnering 2020. Mail af 24/6 fra DRU-sportschef Mikael Lai Rasmusen. Sandsynligvis til
afholdelse lørdag den 21/9 i KBH. APF deltager.

Vedtægter skal i Conventus. Mail af 11/7 fra fritidskonsulent ved Fredericia Kommune, Birgit Langkilde Jakobsen. Mail
videresendt til HU den 30/7. Vi har re mdr. til at reagere i.

Mail om B & U stævnet hos os i Erritsø den 24. aug. Mail af 6/8 fra udviklingskonsulent i DRU, Preben Rasmussen.

Mail om brug af vores rugbybaner: Mail af 6.8 fra lærer Jacob Bach ved EUC Lillebælt. Det handler om fredag d.20/9 kl.0830 –
kl.1400. JN og APF koordinere og får svaret.

Fredericia Eliteidræt: nyheder august 2019. Mail fra idrætschef ved Fredericia Kommune, Keld Vestergaard. Mail videresendt til
HU den 13/8. APF videresender til øvrige bestyrelse.

Mail fra DRU af 13/8: Genfremsendelse af invitation til DM Sevens i Esbjerg. Vi deltager ikke.

Præcisering af regler for lokaletilskud. Mail af 14/8 fra fritidskonsulent ved Fredericia Kommune, Birgit Langkilde Jakobsen.
Mail videresendt til HU den 15/8. APF besvarer.

Pkt.5.
Kommende arrangementer

Vores værtskab af børne- og ungdomsrunden lørdag d. 24/8. APF kan grundet arbejde i udlandet desværre ikke deltage.

Der kan blive sat ny rekord i antal deltagelse hold for børn og unge i en DM-runde. Hold fra Tyskland og Sverige vil desuden
deltage.

JN sørger blandt meget andet for morgenmad.

APF laver oplag til oldboys vedr. frivilligt arbejde på selve dagen.

APF bestiller sodavand og øl hos Carlsberg. Kan grundet rejsefravær 20/8 – 25/8 ikke modtage leveringen.
SuperBrugsens leder Martin tager gerne imod ansøgninger om sponsorgaver.
2 fodboldbaner er lånt af fodbold (bane 3 + 4), samt skolens begge fodboldbaner.

SK tager slush-ice maskinen med.

APF rykker kommunen for reparation af mål på lille rugbybane.

APF bestiller øl og vand via Carlsberg, når han får en ordre herom. Deadline onsdag morgen 21.8.

APF spørger EIC, om kaffemaskinen kan lånes.

Lageroptælling: JN foretager det i weekenden 17-18 AUG.

FB tager sig af tomme pant asker i skuret.

Jubilæum den 31/8
FB har udsendt invitation
Der er styr på maden.
JN medbringer boombox med lysshow.
JN har inviteret forældrene.
Der mangler i høj grad deling af FB-invitation. Ansvar: alle.
De tre elitesponsorer er inviteret. Øvrige sponsorer inviteres.
APF undersøger, om kickoff kan fremrykkes til kl. 13.
DTU Exiles inviteret. Hvad dækker de 200 kroner? Maden + 1 genstand. Helstegt pattegris + buffet.
DTU Exiles kan selv medbringe telte til overnatning. EIC-overnatning: 25 kroner per person + 35 kroner for morgenmad per
person. Ansvar: APF.
FB spørger Ole Bang, om han vil arrange Highland Games og om hans far Palle spille sækkepibe.
APF: beder DRU udsende en invitation. Med deadline for tilmelding: 24/8.
APF sørger for, Aalborg og Odense inviteres
APF inviterer udviklingskonsulent Preben Rasmusen og formand Jens Aage Skaare.
APF sender invitation til HB.

APF inviterer Flensburg RC
FB sender opslag og APF uploader på Oldboyssiden – også vedr. hjælp til DM-runden 24/8.

Pkt.6.
Evt. herunder næste møde
APF overtager optælling af førsteholdskampe med henblik på kommende jubilæer blandt spillerne.

FB foreslog, at fri kontingent udloddes i konkurrence. Beslutning herom blev ikke tage.t

Offentliggørelse af alle B-møde referater siden januar: Ansvar: APF.

Næste b-møde: torsdag den 19.9 fra kl. 19.00. APF booker forplejning og mødelokale i EIC.

