
Erritsø GIF Rugby afdeling 
 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 23-02-19

Tidspunkt: 16:30 - 18:30

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: EIC

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.
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.

            - Generalforsamling

-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede �ler:
Ingen �ler

Referatet

Til stede: Kurt Petersen (KP), Allan Pertti Frandsen (AF), Jan Nielsen (JN), Niels Hejslet (NH), Henrik Christensen (HC), Helle
Ullerup (HU)

 

Referent: HU

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=kalender/v_maaned_g.php&idv1=5&idv2=&idv3=&idv4=&d=30&m=02&y=19


 

- Pkt. 1

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan

Referatet er godkendt af den samlede bestyrelse.

Vedr. spildevandsregning - KP har fulgt op herpå. Regningen bliver annuleret øjeblikkeligt - bekræftelse herpå er modtaget pr.
mail.

KP sender ansøgning til Team ungdom - JN giver besked om, hvad der skal søges om. Det bliver formentligt en tur for
ungdomsafdelingen.

KP sender ligeledes ansøgning til EGIF støtteforening - JN vil undersøge mulighederne for træningsremedier.

Hos kommunen vil vi søge midler til klimaskærm. Hos EGIF’s venner vil vi søge midler til fugning langs gulvet i klubhuset. Vi laver
desuden en ansøgning om varmepumpetilskud (på 10.000 kr), KP skriver og sender ligeledes disse ansøgninger.

 

Pkt. 2

Økonomi

Året forventes afsluttet med et overskud på estimeret 7-8000 kr.

Fordelingen af fyrværkeripengene;

ungdom 1800 kr
senior 480 kr
oldboys 1080 kr
resterende går til fordeling i klubkassen

Vi modtog under Idrætsfesten 5.2.19 meddelelse om 20.000 kroner i støtte fra Fredericia Idrætsfond. Beløbet, som er øremærket
et talent-setup, er dog ikke indgået på vores bankkonto. AF har derfor i uge 8 fremsendt vores fulde kontonummer til
kommunens idrætschef og medlem af idrætsfondens bestyrelse.

 

- Pkt. 3

Div. udvalg

 

Sponsor

Sponsorudvalgsformand Jens Lund Hansen (JHL) har fået layoutet vores sponsormappe. I uge 9 vil den være færdigtrykt og
samlet i 12 eksemplarer hos PRO-PRINT. Dernæst vil JHL personligt omdele den til potentielle sponsorer. JHL søger fortsat
medhjælpere til udvalget.

 

AF fremlagde særskilt budget for vores elitesatsning 2019 – 2021. Dette var forud for mødet blevet tilsendt NH. Den øvrige
bestyrelse godkendte det særskilte elitebudget, som ikke må belaste vores klubkasse. Indtægter skal følge udgifter inden for
projektet ellers nedlukkes det.

 

Vi kører i uge 8 og 9 massiv annoncering i Fredericia Dagblad og Elbo-blade om vores nye Elitesponsor-søgning. På tryk og
online. Al denne annoncering er gratis for klubben.

 

En erhvervsdrivende og nuværende sponsor har kontaktet JLH vedr. eliteprojektet. Dette er den første reaktion på ovennævnte
annoncering.

 

JN vil kontakte lokal erhvervsdrivende, der har vist interesse for at yde økonomisk støtte til vores ungdomsspillere. JN’s
opfølgning sker efter at først JLH og dernæst AF har forsøgt at indgå en aftale med vedkommende.



 

Klubhuset

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

 

Vi søger fortsat medlemmer til vores klubhusudvalg. HU laver nyt opslag på de sociale medier herom. Udlån af klubhuset
varetages indtil videre fortsat af NH og KP.

 

Oldboys

Næste møde i præsidiet bliver i marts. Næste loge- og oldboystræf bliver til foråret, dernæst den 2. november.

 

JN har arrangeret tur til London 7’s 2019 i maj. Med mange tilmeldte.

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.

 

Senior

Cheftræner Dennis Graversen (DG) har fået en god start. Gennemsnit 15 spillere til træning i første uge, heraf en sidste års
ynglinge, to førsteårs seniorer, og tre oldboys.

 

Fire af vores unge spillere er gamle nok til at rykke op som senior, imens yderligere en ung spiller fylder 18 i maj. To af
disse førsteårs seniorer, og sidsteårs ynglingen, deltager aktivt i træningen. Assistenttræner Kenneth Holm (KHO) vil
kontakte de to manglende første års seniorer og motivere dem til at træne med.

 

Spillermøde torsdag den 21.2 efter træningen. I alt 15 deltagere, inkl. cheftræner og AF. DG fremlagde sin vision, værdier,
spilsystem, og tanker omkring første halvdel af vores sæson 2019. Han bad om spillernes respons, som var ovenud
positiv.

 

Godt indendørs Touch Rugby stævne lørdag den 23.2 i EIC. Fem deltagende hold med i alt 30 spillere fra de �re klubber
Aalborg RK Lynet, ARK, Odense RC og EGIF. Finalen blev vundet af vores oldboys over vores ynglinge/senior hold. God
respons fra de øvrige tre klubber, som deltog. DG var som dommer med til at løfte arrangementet. Kevin Harmon (KHA)
var en supergod støtte som o�cial.

 

Vi ønsker 1. divisionskampen hjemme mod FRK lørdag den 25.5 �yttet. Årsag: Oldboys er på det tidspunkt på London-tur.
DG vurderer endnu truppen for smal til at kunne undvære 2 – 3 oldboys af den årsag. AF �ytter kampen i samråd med DG.

 

Ide: FILMKLIP fra træning og kamp lægges op på vores hjemmeside og sociale medier. Ansvar: AF.

 

Ungdom

JN er i den forgangne uge blevet kontaktet af �ere vedr. opstart til rugby.

Der kommer en skoleklasse fra 6. årgang i april måned, som skal afprøve rugby.

Der er godt gang i træningen. U16 træner nu 2 gange ugentligt.

Det ser generelt ud til, at der er tilgang til alle hold.

Det eneste hold som på nuværende tidspunkt ikke kan stille et helt hold er U14.

mailto:senior@erritsoerugby.dk


Boot camp bliver i weekenden den 16-17 marts. Der overnattes i hal 3, svømmehallen lånes 1 time som vanligt og der serveres
morgenmad samt aftensmad fra cafeteriaet.

 

Presse

En række medier, elektronisk og på print, bragte vores to seneste pressemeddelelser – om Elitesponsor søgning og Fast-4
Touch. Hele 3 regionale medier bragte den sidste.

 

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

 

EGIF

Udsættes til næste møde.

 

Pkt. 4

Indkommende post

Der er kommet mail vedr. booking af haltider - HU er tovholder på, at AF og JN får booket tider indenfor deadline.

Der skal indkaldes til møde med Kjeld jf. tidligere referat om elitesatsning.

 

- Pkt. 5

Kommende arrangementer

jubilæum

KHO og Thomas Arvad (TA) tilbydes at deltage i DRUs konference lørdag den 23.3 i Idrættens Hus i Brøndby. Ansv: AF.

AF deltager, samme sted dagen efter, i DRU’s årlige repræsentantskabsmøde.

 

Ungdomstræner Morgen Jørgensen (MJ) og tidligere bestyrelsesmedlem Fie Bøgh (FB) har vist interesse for at arrangere vores
35-års jubilæum lørdag den 24. august 2019. En samlet bestyrelse bakker op om deres deltagelse i dette adhoc-udvalg. Ansv.
HU.

 

- Pkt. 6

Evt. herunder næste møde

Næste b-møde blev ikke aftalt - HU har efterfølgende fremsendt dato for mulig afholdelse.

Næste b-møde evt. den 27/3-19 kl. 19-21.


