Erritsø GIF Rugby afdeling
Møde - Tilbage til kalenderen
Dato:

04-07-19

Tidspunkt:

18:00 - 20:30

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Klubhuset

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
Dagsorden
-Pkt. 1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier, samt årsplan
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Div udvalg.
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- Jubilæum

Har oprettet
Ingen

Opgaver
Ingen

-Pkt. 6.
Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede ler:
Ingen ler

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

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

Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt. HU arkiverer det i Conventus.
Ansøgning sendes til Jem & Fix. Med fotos. Ansvar: APF.
Oprettelse af pro l på Tinder: Logo + foto + kort tekst. Ansvar: FB og HU.
Feriesjov bliver afviklet i tirsdag og torsdag i uge 32. Ansvar: JN
Årsplan 2019 opdateres med Foreningernes Dag samt andre rekrutteringstiltag: Ansvar: AF

Pkt.2.
Økonomi

NH fremlagde økonomisk status for første halvår 2019. Sidste afdrag på banklånet er betalt. Vi har p.t. et driftsoverskud på godt
DKK 30.000. Vi ønsker at nedbringe vores kassekredit, sætter forsat tæring efter næring, og påregner derfor at komme ud af
2019 med et regnskab, der balancerer.

Vores voksende antal medlemmer er gode til at betale kontingent til tiden. NH vil tjekke op på, om der skulle være skyldnere af
kontingent for første halvår.

JN får udbetalt kr. 5000 til bolde og 5000 til trøjer. Disse bolde og trøjer med tryk vil i august blive udbudt til salg hos vores
medlemmer.

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 at skaffe
yderligere 5 elitesponsor resten af året. APF vil løbende holde resten af bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

Pkt.3.

Div. udvalg
Sponsor
EWII’s logo er sat på hjemmesiden. Tak til KDP.
Jens Wiborg er kontaktet om EWII-print på pavilloner. JW kontakter SK herom.
Sponsorudvalgsformand JLH har ansøgt om sponsorat hos FRØS. AF overtager sagen.

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

Midler fra kommunen tildelt til klimaskærm: Modtaget.

Midler fra Erritsø Børnehaveforening: Modtaget.

Midler fra indsatspuljen tildelt: Modtaget.

EGIF’s Team Ungdom gav desuden et beløb til ungdommens tur til Göteborg i juni.

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

Klubhuset
Rengøring kører fortsat godt.
Der er købt drikkevarer og mad i fryseren (pølser m/brød) til næste hjemmekamp 20. august.
Opdatering af tavlen med navne og udmærkelser. Ansvar. FB. APF har alle data dertil.
Ophængning af hylder og billeder fra klubbens historie: SK.

Oldboys
Økonomien i logen er fortsat god. Seneste oldboystræf gav lidt 4.400 kroner i overskud. 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.

Oldboyshold tilmeldt Scandinavian Sevens. Koordinator er SK.

Ansøgning sendes til logen med ønske om tilskud til nyt sæt spillertøj til seniorerne. Ansvar: AF.
Senior
Tilgangen på 7 nye spillere blev i foråret desværre opvejet af lige så mange skader. Da ere oldboys nedprioriterede rugby, en
talentfuld spiller prioriterede landshold samt sine studier, og ere spillere prioriterede studier og arbejde, var vores trup virkelig
tynd i maj og juni.

Vores cheftræner Dennis Graversen (DG) er skuffet, men fattet. Vi vandt årets første to kampe på hjemmebane og nåede
semi nalen i pokalen, hvor vi tabte til de senere pokalvindere. Vi tabte dernæst alle 4 kampe i 1. division, alle på udebane. Dog er
resultaterne væsentligt bedre end sidste år ved samme tid, hvor vi havde en række pro ler, der i dag spiller i andre klubber. Vi
tænker og spiller bedre rugby i dag. Takket være vores cheftræner.

I anden halvdel af sæsonen har vi hele 6 hjemmekampe og kun 2 udekampe. Grund til optimisme.

Spillere og cheftræner holder sommerferie til udgangen af juli. Cheftræner DG vil i god tid indkalde til første træning efter
sommerpausen.

I uge 33 afholder SK og APF et planlægningsmøde for resten af sæsonen. Dernæst et møde med DG. Dato for næste spillermøde
meldes snarest ud til træner, holdleder og spillerne. Ansvar: SK.

SK ønsker at forbedre velkomsten af spillernes partnere, så de føler sig mere velkomne i vores klub. En kulturændring, hvor ældre
spiller forventes at gå forrest.

SK og APF planlægger rekruttering af nye spillere på Google, SDU i Kolding, samt uddannelsesinstitutionerne i Fredericia.

Tilknytning af en ekstern fysioterapeut overvejes.

Ungdom
Fantastisk Viking Cup i Göteborg midt i juni. Vi deltog med hele 25 ungdomsspillere, samt trænere og holdleder.
U/16-holdet slog alle på nær ét hold. Det gav sølv efter en nale mod et stærkt walisisk skolehold. Finalen blev livestreamet på
Yotube.
U/12 holdet slog både Göteborg og Stockholm. Også en virkelig fornem indsats.

Torsdag den 27.6 blev der afholdt sommerafslutning med Beach Rugby på Østerstrand. Kæmpe forældreopbakning med 40 – 50
deltagere. En god sommertradition er ved at udvikle sig her.

4 spillere fra U/16 skal Billeshave efter sommerferien. Meget positivt.

Vedr. DM-runden 24.8:
NH nder IBAN-nummer til udenlandske hold.

SK og APF laver invitation til oldboys vedr. frivilligt arbejde på selve dagen.

JN vil starte Rugby Fitness for kvinder efter sommerpausen. Super initiativ.

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

Seneste to pressemeddelelser i juni handlede om ’Kiwi’ på landsholdet samt vores U/16 der k sølv i Viking Cup. Blev gengivet i
en række trykte og online-medier, samt i DRs P4-Trekanten.

EGIF
HB-møde 4.6.19: Highlights:
SuperBrugsen på butikstorvet modtaget fremover gerne direkte henvendelser om sponsorgaver.
Hallens økonomi er ekstremt presset.
Idrætsråd i Fredericia under opstart.

Pkt.4.
Indkommende post

Seneste udgave af EGIF sport fremsendt pr. mail til upload på hjemmeside samt Facebook. Ansvar AF og HU.

Mail fra DRU - Nyt fra DIF indeholdende konkret inspiration til fastholdelse af klubbens seniorspillere. AF vil videresende.

Mail fra DRU-sportschef Mikael Lai om ytning af møde omkring seniorturneringen fra den 29 juni til den 21 september. Vi kan
ikke deltage grundet 1. div. kamp hjemme mod FRK samme dag.

Bekræftelse på booking af haller i vintersæsonen - ungdom tirsdage fra kl. 18.00-19.00, senior torsdage fra kl. 18.00-20.00.

Nyhedsbrev fra Fredericia Eliteidræt.

Invitation til DM Sevens for mænd. Vi deltager ikke.

Mail fra Kultur og Idræt vedr. feriesjov. JN styrer det.

Mail vedr. Beach rugby i Rostock-Warnemünde. Vi deltager ikke.

FB-besked fra nystartet rugbyklub AALE Flensburg Roter Stern. AF sender invitation til 24.8 arrangementet (DM-runden med
træningskamp for seniorer).

Pkt.5.
Kommende arrangementer

Næste 1. divisionskamp. Tirsdag den 20. august hjemme mod CSR/Nanok.

DM-runden lørdag 24. august. Skolens 2 baner og 2 baner fra fodbold kan lånes. Net i målene må dog ikke fjernes.

35-års jubilæum lørdag 31. august: Udsættes til næste B-møde.

Pkt.6.
Næste møde: Torsdag den 15. aug. EIC 18-20. APF booker mødelokale samt mad & drikke.

Kommunen skal reparere målet på ungdomsbanen. Ansvar: AF.

