
Erritsø GIF Rugby afdeling 
 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 06-06-19

Tidspunkt: 18:00 - 20:30

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
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https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=kalender/v_maaned_g.php&idv1=5&idv2=&idv3=&idv4=&d=30&m=06&y=19


 

-Pkt. 6.

Evt. Herunder næste møde

Vedhæftede �ler:
Ingen �ler

Referatet

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

Referent: HU

Dagsorden:

Pkt.1.

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan

 

Velkomst ved formanden til vores sponsoransvarlige Jens Lund Hansen samt Simone Nylander, som er mediestuderende og kan
komme med gode idéer til vores sociale medier. Herefter en kort præsentationsrunde af bestyrelsen.

 

Simone gør opmærksom på, at det er essentielt, at de nære relationer er i spil, når fokus er på nye spillere. Derfor kan delinger i
eget netværk medvirke til øget opmærksomhed samt tiltrækning af nye spillere.

Desuden kan vi med fordel under hver opslag om kampe gøre opmærksom på, at alle er velkommen til at komme til
prøvetræning samt, hvordan man kan komme i kontakt med træneren.

Facebook er stadig det bedste medie til at udbrede kendskab samt dele indhold.

Instagram, twitter og snapchat er gode, men har ikke samme gode delingsmulighed.

Simone tilbyder sine kompetencer samt assistance til at forbedre vores opslag på de sociale medier.

AF og Simone udveksler kontaktoplysninger således at hun fremadrettet kan vejlede og hjælpe med at optimere vores opslag.

 

Referat fra sidst er godkendt af den samlede bestyrelse.

Feriesjov afholdes i uge 32 tirsdag og torsdag fra kl. 16.30-18.00.

 

Pkt.2.

Økonomi

 

Der har d.d. været afholdt ekstraordinær generalforsamling kl. 17.30-18.00.

Årsregnskabet er godkendt.

 

Pt. et overskud på 15.000 kr.

Vores lån er blevet betalt ud i denne måned.

 

Pkt.3.

Div. udvalg



 

Sponsor

AF og vores sponsoransvarlige har for kort tid siden afholdt møde vedr. strategi.

JLH beretter om, at det er lettere at kontakte sponsorer via mail. Han har på nuværende tidspunkt 18 mails ude ved mulige
sponsorer.

JHL er for nyligt blevet kontaktet af en ny sponsor, som gerne vil være elitesponsor. Dette bliver endeligt godkendt i næste uge.

Der er lavet en ny aftale vedr. tryk.

JHL gør opmærksom på, at vi får offentliggjort Ewii som sponsor.

 

Jens Wiborg bliver kontaktet om EWII-print på pavilloner. Ansvar: APF

EWII’s logo sættes på hjemmesiden. Ansvar: APF i samarbejde med KDP.

JLH har ansøgt om sponsorat hos FRØS. Vi afventer svaret.

 

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

 

Midler fra kommunen tildelt til klimaskærm: 15.100 kr.

 

Midler fra indsatspuljen tildelt: DKK 5.000 til ny klyngemaskine.

 

EGIF’s Team Ungdom giver DKK 2.000 til tur for ungdommen til Sverige.

 

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

 

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 25.000. Samtidig har vi via de hidtil tre elitesponsorer sikret de første i alt DKK 15.000 til både 2020 og 2021.
Næste udbetaling i år er 1/7-19: DKK 15.000. Dvs. vi mangler at skaffe yderligere én elitesponsor inden udgangen af juni. AF vil
løbende holde resten af bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

 

 

Klubhuset

Der er �nt med tilmeldinger til vores arrangementer.

Rengøringen fungerer fortsat godt.

SK indhenter tilbud på varmepumpe og foretager fugning.

Maling og nedløbsrør købes og anvendes. Ansvar: NH.

 

Oldboys

Det var et super godt arrangement i London.

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.

 

mailto:formand@erritsoerugby.dk


Senior

Der er desværre ikke mange til træning. Desuden er der behov for mere struktur omkring kampe - tilmelding/framelding. SK og
AF afholder næste spillermøde i starten af efterårssæsonen. De har en klar plan over fremtiden, som fremlægges for spillerne.

Hidtil i sæsonen har vi haft tilgang af 5 unge talenter, der er rykket op fra ynglinge: Theis, Mads, Andreas og 2 gange Nicolai.
Samt en engelsk spiler, Jack, bosat i Vejle. Endelig en 36-årig forward, Per, der egentlig var stoppet. Det er en tilgang på i alt 7
spillere i løbet af 3 måneder. Flot – især at de 5 unge spillere er ”egen avl”.

 

Med 7 spillere på skadeslisten er vi dog forsat udfordret før de sidste tre 1. divisionskampe inden sommerpausen. Vores
cheftræner Dennis og gutterne klør dog på - og de har vores totale opbakning.

 

Hidtil i sæsonen har vi vundet de to hjemmekampe og tabt de tre udekampe. Vores udfordring i resten af sæsonen bliver at stille
fuldt hold til samtlige udekampe.

 

En spiller, Kiwi, er både på Danmarks 7-mands landshold og XV-mands landshold. I XV var han og de øvrige rød-hvide tæt på at
spille Danmark op i Europe Conference 1 North, det fjerde af seks lag i Europa. Men Letland vandt den afgørende kamp i april.
Kiwi var også udtaget til Danmarks 7-mands landshold, der spillede internationalt stævne i Amsterdam i weekenden 1. – 2. juni.

 

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

 

Ungdom

Der har været planlagt skoleforløb på idrætslinjen. Disse har været a�yst x to. Det er beklageligt.

Til gengæld har der været afholdt forløb på højmosen.

De har været i Roskilde. Der var desværre mange afbud. Dem der var afsted, havde dog en god dag.

Der er stadig tilgang af nye spillere.

Der er lavet en aftale med Billeshave om fælles træning i klubben.

Der bliver afholdt kids �rst kurser i klubben (trænerens rolle og dommerrollen for ungdom) disse afholdes den 25. og 27. juni. JN
vil dog forsøge at �ytte datoerne.

Der var i går møde vedr. ungdomsjubilæum den 24. august. Der er opfølgning på lån af baner.

Der bliver etableret to boder til salg. Der er tilmeldt 300 danske børn og fra Tyskland forventes der 150-200 tilmeldninger.

Der er lavet jubilæums- bolde og t-shirts.

 

Presse

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

Vi har siden slutningen af april holdt pause med pressemeddelelser. Den næste vil fokusere på Kiwi på de to landshold.

 

Google adwording. Følgende ord tilføjes: HAKA, Horsens, Billund, Trekantsområdet og Fyn. Ansvar: AF

 

Antallet af administratorer på Erritsø Rugby FB-side udvides. Ansvar: AF.

 

GOOGLE-byg ved Taulov: Flyer på engelsk fremstilles: Ansvar: AF i samarbejde med Simone. Trykkes på PR Offset.

 



EGIF

HB møde i tirsdag den 4.6.19. Mødereferat modtaget sent 6.6.19, men endnu ikke rundsendt.

 

Pkt.4.

Indkommende post

 

Mail fra DRU vedr. møde den 29. juni. - AF deltager. SK vil forsøge, at få fri således at han ligeledes kan deltage.

Mail fra Fredericia Elite. En tak for deltagelse samt vedhæftet nyhedsbrev.

Mail fra Fredericia Shopping vedr. foreningens dag den 21. september kl. 10-14.

Svar vedr. klimaskærm.

Svar fra indsatspuljen.

 

Pkt.5.

Kommende arrangementer

 

Jubilæum

Der er behov for �ere hjælpere til at arrangere klubbens jubilæum.

FB udsender et opslag på de sociale medier.

 

Pkt.6.

Evt. herunder næste møde

 

HU kontakter KP vedr. undervisning af Conventus.

Offentliggørelse af PDF-�ler med EGIF-bladet SPORT siden januar. Ansvar. AF uploader på hjemmeside, HU lægger på FB.

Næste b-møde den 27. juni kl. 18.00-20.30. AF booker mødelokale.


