Erritsø GIF Rugby afdeling
Møde - Tilbage til kalenderen
Dato:

23-02-19

Tidspunkt:

18:30 - 21:00

Titel:

Generalforsamling

Sted:

Klubhuset

Gruppe:

Bestyrelsen

Deltager:

Allan Pertti Frandsen
Helle Ullerup
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet

Har oprettet
Ingen

Opgaver
Ingen

Med på årsplan: Ja
Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
Tom
Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Referat Generalforsamling 2019, Erritsø GIF Rugby, den 23. februar 2019.

Referent: Helle Ullerup.

1)

Valg af dirigent

Thomas Arvad (TA) blev valgt og takkede herfor.

2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes. TA bekræfter, at der er indkaldt til generalforsamling rettidigt.

3) Formandens beretning
Formanden beretter om det forgangne år.
Bestyrelsen har i 2018 bestået af Kurt Due Petersen (formand), Allan Pertti Frandsen (næstformand og senioransvarlig), Jan
Nielsen (ungdomsansvarlig), Niels Hejlset (kasserer), Helle Ullerup (sekretær) og Henrik Nørman Christensen (suppleant).
Der har været mange aktiviteter for bestyrelsen i det forgangne år, hvilket forventes at fortsætte i indeværende år.
Medlemstallet er steget med 4 medlemmer og vi fastholder vores status som den 5. største forening i EGIF.
Der har været projekter på tværs bl.a. oorball og e-sport, som begge har været en succes.
Der har været fokus på fastholdelse af de unge medlemmer mellem 14-20 år.
Formanden takker alle for deres store indsats med hjælp til diverse arrangementer i klubben.
Særligt ungdom har haft mange aktiviteter i det forgangne år. Der har været omkring 1000 børn og unge i berøring med rugby.

Der har ligeledes været stor synlighed i den lokale presse, hvor der bl.a. har været skrevet om Theis og Kiwi samt vores
elitesatsning.
Vi valgte at satse stort på eliteprojektet i vores seniorafdeling - det har båret frugt, da vi på nuværende tidspunkt allerede har
modtaget penge hertil fra Fredericia kommune - 20.000 kr.
Formanden retter en tak til Thor, som med sin utrættelige indsats var med til at binde det hele sammen sidste år for
seniorafdelingen.
Logen “De Ovale Brødre” som blev etableret i 2017, har været med til at udbrede budskabet om sporten, samt hjulpet til ved
diverse arrangementer.
Årets skulderklap går til Henrik Holst Søndergaard, altid er klar til at give en hånd med når vi mangler det.
Formanden takker på bestyrelsens vegne Dansk Rugby Union, vores samarbejdsklubber, Fredericia Kommune, EGIF-afdelingerne,
Erritsø Idrætscenter samt selvfølgelig vores samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2018.
Formanden retter en tak til bestyrelsen for samarbejdet i 2018.
Formanden takker ligeledes af med sin sidste formandsberetning med en stor tak for tilliden til hans virke gennem de sidste 20
år.
Bestyrelsen siger tak til formanden for det store arbejde gennem de sidste 20 år.
Klubben giver 3 asker rødvin og bestyrelsen et gavekort.

Efter beretningen gives der af dirigenten mulighed for at stille spørgsmål;
Sophie Amalie kunne godt have tænkt sig, at der havde været noget med om kvindesiden.
Paul-Erik spørger ind til, hvordan optakten til vores elitesatsning er foregået. Ligeledes var han interesseret i, hvordan vi vil
arbejde med satsningen fremadrettet.
Poul Lykkegaard spørger ind til, hvor afhængig vi er af sponsorater.
Paul-Erik spørger ind til, hvordan elitesatsningen på seniorsiden påvirker ungdomssiden.

Formandsberetningen godkendes af den samlede forsamling.

4) Regnskab - herunder fastsættelse af kontingent
Grundet manglende betalinger fra kommunen kan der ikke fremlægges et færdigt årsregnskab.
Årsagen hertil er at vi i år har fremrykket generalforsamlingen.
Derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet skal godkendes.
Det oplyses, at der forventes et overskud på omkring 6-8000 kr.

Holm spørger ind til øgede sponsorudgifter.
Formanden gør opmærksom på, at eliteprojektet kører særskilt.

5) Indkomne forslag
Ingen.

6) Valg
a)

valg af formand - Allan Pertti Frandsen opstiller til formandsposten.

b) valg af bestyrelsesmedlem - Steen Kristensen opstiller som bestyrelsesmedlem.

c) valg af bestyrelsesmedlem - Fie L.S. Bøgh opstiller som bestyrelsesmedlem.

d) valg af bestyrelsesmedlem - Jan Nielsen modtager genvalg.

e) valg af bestyrelsessuppleant - Henrik Christensen modtager genvalg.

f) valg af Bilagskontrollant - Peter Gjerløff modtager genvalg.

g) valg af Bilagskontrollant suppleant -

Pertti vælges som formand.
Steen vælges som bestyrelsesmedlem.
Fie vælges som bestyrelsesmedlem.
Bubsi vælges som bestyrelsesmedlem.
Henrik trækker sit kandidatur som bestyrelsessuppleant og Kurt opstiller i stedet og vælges hertil.
Peter vælges som bilagskontrollant.
Iben vælges som bilagskontrollant suppleant.

Stort tillykke til alle valgte.

7) Valg til udvalg
a) Sponsorudvalg: Paul-Erik vil gerne være med.

b) Presseudvalg: Paul-Erik vil gerne være med.

c) Klubhusudvalg: Ingen på nuværende tidspunkt.

d) Tourudvalg: Ole Bang og Bubsi.

8) Evt.
Det ønskes, at der meldes ud, hvornår der er arrangementer, som man kan melde ind på som hjælper.
Agger spørger ind til jubilæumsudvalg.
Poul Lykkegaard spørger ind til dato - det er den 24 august, hvor der ligeledes afholdes et kæmpe stort ungdomsstævne.
Pertti takker for tilliden som formand. Han vil gøre sit ypperste for at præstere sit bedste.
Den afgåede formand takker Thomas Arvad for at være dirigent.

Den afgåede formand opfordrer til at melde sig til jubilæumsudvalget.

Dirigenten takker for et godt møde og mødet afsluttes kl 19.43.

