
Erritsø GIF Rugby afdeling 
 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 30-01-19

Tidspunkt: 18:00 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset, Krogsagervej 46a, Erritsø

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.

        - Jubilæum
        - Generalforsamling
        - Stævne

-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede �ler:
Ingen �ler

Referatet

Til stede: Allan Pertti Frandsen (AF), Henrik Nørman Christensen (HC), Jan Nielsen (JN), Kurt Due Petersen (KP), Niels Hejslet
(NH), 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=01&y=19


Dagsorden:

-    Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referatet er godkendt af den samlede bestyrelse.
JN får kigget på vores �ow tv.
Deadline for tilmelding til hjælpere til jubilæum - sidste frist bliver den 1. marts, dette formidles til generalforsamling samt på de
sociale medier.
HU indkalder til generalforsamling via Elbobladet, hjemmeside samt de sociale medier.
KP booker mødelokale i hallen til bestyrelsesmøde inden generalforsamling.
KP bestiller krus til Årets Skulderklap.
JN har styr på Sjov lørdag.
JN har deltaget i nytårskur ved folkeoplysningsudvalget, det var et godt arrangement, som vi gerne deltager i en anden gang.
Møde med Fredericia Idrætsfond, tirsdag den 8. januar. KP og AF deltog. Funktionsbeskrivelsen for vores nye cheftræner, Dennis
Graversen, blev efterfølgende fremsendt til fonden. Vi afventer fondens beslutning om økonomisk støtte til vores Eliteprojekt i
perioden 2019 – 2021.

 
-    Pkt. 2.
Økonomi
Regning på 11.000 kr modtaget på spildevand, KP tager sig af det.
Pt. overskud på 4000 kr.
Forventlige kommende udgifter på 6000 kr.
Forventlige kommende indtægter på 6000 kr.
NH undersøger om det er muligt at få etableret separate konti til senior og ungdom.
Det besluttes at 50/50 ordningen således at hjælpere kan vælge, hvilken afdeling pengene skal gå til.
Pengene for rottesikringen er modtaget. Tømren kan gå i gang omkring uge 9/10.
Vi modtager 9.100 kr for fyrværkerisalget - dette er indregnet i ovenstående.

-    Pkt.3.
Div. udvalg
HU laver opslag på de sociale medier med opfordring til at møde op til generalforsamling og overveje at byde ind på udvalg,
herunder speci�kt sponsor- og klubhusudvalg. Desuden skal vi have valgt en ny formand samt et ekstra medlem af bestyrelsen.

-    Sponsor
Jule- og nytårshilsen udsendt 21.12.2018. Via mail og diverse opslag på vores hjemmeside og de sociale medier.

Sponsorudvalgsformand Jens Lund Hansen (JHL) er tæt på at få lavet sin sponsormappe. KP vil fremsende mail med vedhæftet
gra�sk �l af hele mappen, så AF kan redigere den færdig. Vi søger fortsat medhjælpere i udvalget. HU laver et opslag på de
sociale medier om, at vi søger nye medlemmer til udvalget.

-    Klubhuset
Rengøringen fungerer fortsat godt, tak til Ida for hendes arbejde.
Vi søger fortsat efter en eller to a�øsere i vores klubhusudvalg. HU laver et opslag på de sociale medier om, at vi søger nye
medlemmer til udvalget.

Udlån varetages af NH og KP. Rengøringen kører fortsat godt.

-    Oldboys
Vores medlemmer, �est oldboys, ønskede hinanden Glædelig Jul & Godt Nytår på ”Den engelske” fredag 14. december fra kl. 15.
Godt 40 deltagere i løbet af de 3 – 4 timer.
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
·    Oversigt over alle førsteholdets kampe i 2019 blev i midten af december offentliggjort på vores hjemmeside, facebook-
siderne, samt på opslagstavlen i klubhuset. Opdateres løbende af AF.

·    Fortsat indendørs Touch Rugby træning hver torsdag aften kl. 20 – 22 i EIC’s hal 2.

·    Lodtrækning til semi�nalerne i pokalturneringen 2018/2019 er foretaget. Slår vi Hundested hjemme i kvart�nalen lørdag den
16. marts, skal vi i semi�nalen ude møde CSR/Nanok lørdag den 30. marts. Samme dag spiller FRK mod Exiles, i den anden
semi�nale.



·    RK Speed har bedt om fremrykkelse af vores 1. divisions udekamp mod dem. Fra 22. juni til 30. marts - i tilfælde af, at vi taber
pokalkvart�nalen. AF afviste ønsket fra RK Speed, da en �ytning af kampen vil berøve os fordelen ved samkørsel med ARK,
hvilket vil koste os cirka DKK 8.000. RK Speed vil vende tilbage med et andet forslag.

·    APF fremsender datoer til JN vedr. seniorernes 6 udekampe vest for Storebælt i hele 2019, hvortil deres kræves buskørsel. På
3 af turene kan vi opnå samkørsel med enten Aarhus RK (2 ture) eller Aalborg RK Lynet (1 tur).

·    AF skal bruge oversigt over alle de U/18-spillere, som i 2019 fylder 18 år – og kontakter i den anledning ungdomstræner
Thomas Arvad Meier.

·    Foreløbig ingen tilmeldinger til Fast 4 Touch-stævne i EIC den 23. febr. APF genfremsender derfor invitationen til alle klubber i
landet.

·    AF kontakter lokal tømrermester, der har vist interesse for at yde økonomisk støtte til vores Eliteprojekt.

-    Ungdom
Der har været afholdt forældremøde, hvor alle aktiviteter for den kommende sæson er blevet udleveret. Der er ligeledes fremlagt
arrangementer, hvor man kan byde ind som frivillig hjælper.
Vi kan stille med 3 hele hold.
Træningen er opstartet efter nytår.
Første kommende arrangement bliver boot camp i marts.
Vi afholder stævne den 24. august, hvor der på nuværende tidspunkt forventes at der kommer omkring 400 spillere.

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

En række medier, elektronisk og på print, bragte vores pressemeddelelse fra uge 1/2019 – om ”Kiwi” som årets spiller 2018. Blev
bl.a. positivt bemærket af Fredericia Eliteidræt.

-    EGIF
Jakob Falkenby er stemt ind i Fredericia idrætsråd.
Floorball er opstartet.

-    Pkt.4.
Indkommende post
Der er tilsendt invitation til rugbykonference samt reprænsentantskabsmøde. PF deltager om søndagen til rep møde - han
tilmelder selv.
Modtaget mail om e-sport fra Preben, KP svarer på denne.
Modtaget invitation til idrætsfesten. PF og HC deltager.
Modtaget invitation til foreningernes dag, dette foregår den 21. september.

-    Pkt.5.
Kommende arrangementer
•    jubilæum
Punktet udsættes til næste møde

•    generalforsamling
Afholdes den 23. februar kl. 18.30 i klubhuset.

•    Touch-stævne lør. 23. februar. 
-    Ingen hold tilmeldt på nuværende tidspunkt. Der er dog styr på det praktiske.
-    EIC’s hal 1, samt omklædningsrum, er booket. APF koordinerer.
-    Rugby-weekend i Idrættens Hus, Brøndby, 23. marts (Workshops) + 24. marts (Rep.skabsmøde). APF deltager i sidstnævnte
og tilmelder sig senest 1. februar.

-    Pkt.6.
Evt. herunder næste møde
Til DM-runden og jubilæet 24.8.19: AF kontakter Thomas Vad vedr. lån af skolens bane, og Morten Gram Pedersen for lån af to
fodboldbaner.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. februar kl 17.00 i hallen.
 


