Erritsø GIF Rugby afdeling
Møde - Tilbage til kalenderen
Dato:

26-03-19

Tidspunkt:

19:00 - 21:00

Titel:

Bestyrelsesmøde

Sted:

Klubhuset

Gruppe:

Bestyrelsen

Deltager:

Allan Pertti Frandsen
Fie Severinsen Bøgh
Helle Ullerup
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Steen Kristensen

Har oprettet
Ingen

Opgaver
Ingen

Med på årsplan: Ja
Afholdt:

Ja

Arkiveret:

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

(HU)

Referent: HU

Dagsorden

Konstituering af bestyrelsen.
Velkomst ved formand. Herefter konstituering af bestyrelsen. De nye medlemmer informeres om planen vedr. udvidelsen af
bestyrelsen med et medlem. Det besluttes at SK overtager posten som senioransvarlig og FB bliver klubhusansvarlig. I
overgangsperioden aftales det, at AF støtter SK og FB med at blive sat ind i div. procedurer. Det besluttes ligeledes, at JN
overtager posten som næstformand.

Pkt.1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referatet fra sidst er godkendt af den tidligere samlede bestyrelse.
Der skal følges op på div. ansøgninger, som KP skulle sende - dette gør AF samt sørger for, at det bliver effektueret.
Der er god aktivitet på de sociale medier. FB og HU kigger på at oprette snapchat til klubben. Haltimer er søgt - de er endnu ikke
tildelt.
JN afventer tilmelding fra Feriesjov - der er styr på planlægningen.
Vores u/16-træner Thomas Arvad Meier (TAM) deltog i DRUs Rugbykonference lørdag d. 23/3-19 i Idrættens Hus, Brøndby. Godt
udbytte. Referat fra DRU forventes modtaget i slutningen af marts.
TAM og AF deltog i DRUs repræsentantskabsmøde søndag den 24/3-19, også i Idrættens Hus. Få ændringer i DRUs bestyrelse.
Afvikling af herrernes 1. division med 8 hold skal forløbe som planlagt. Kåring af årets navne afviklet. Tidligere DRU-formand
m.m. Erik Andersen blev mindet. Referat fra DRU forventes modtaget i slutningen af marts.
Årsplan 2019 runddelt. April måneds opgaver blev gennemgået og opgaverne fordelt.
FB og SK skal oprettes som administrator i Conventus. AF kontakter KP herom.

- Pkt.2.
Økonomi
Pt. er der overskud på 19.221,30 kr.
Der forventes udgifter for 25.000 kr.
Det går godt med indbetalingerne af kontingent - der er i år indbetalt 28.250 kr.
Budgettet er færdiggjort - der er revisor på, på torsdag hvorefter der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, således at
årsregnskabet kan godkendes.
Regnskabet er gennemgået og forklaret for den samlede bestyrelse.

To elitesponsorer, PL Jessen ApS og Mogens Rasmussen A/S, har i marts givet tilsagn om økonomisk støtte til vores eliteprojekt
2019 – 2021. NH har faktureret begge, og de har begge betalt. Vores særskilte budget for elitesatsningen holder derved.
Udbetalt DKK 25.000. Indbetalt DKK 20.000 + 5.000 + 5000, i alt DKK 30.000. AF vil løbende holde resten af bestyrelsen
orienteret om projektets økonomi.
AF vil forsyne SK med info om, hvilke medlemmer, der er seniorer, oldboys eller passive medlemmer. Dernæst vil SK rykke de
sidste seniorer og oldboys for manglende kontingentbetaling.

Følgende ansøgninger skal afsendes senest 31.3.19. AF følger op herpå.
Fredericia Kommune: Midler til klimaskærm. 15.500 kroner.
Team Ungdom: Tur til Sverige for vores børne og ungdomshold.
Hos EICs sponsorudvalg vil vi søge (i prioriteret rækkefølge):
en ansøgning på 10.000 kroner om varmepumpetilskud.
midler til fugning langs gulvet i klubhuset.
ny klyngemaskine.

KP’s mail af d. 17/2-19, overskrift ”Mulige afviklinger”, indeholder info om, hvor og hvornår klubben kan tjene penge ved
medlemmers hjælp ved en række koncerter i 2019. JN er tovholder herpå.
AF beder sponsorudvalget v/Jens Lund Hansen (JLH) om at søge midler hos FRØS Sparekasse, samt undersøge, om der kan
søges hos DIF og Danske Spil. JLH er i forvejen i færd med at skabe overblik over, hvilke fonde, der kan søges midler hos.
SK vil undersøge, hvordan ansøgninger til Jem & Fix kan foretages.

Pkt.3.
Div. udvalg
Sponsor
JLH har med en stor indsats skaffet de under pkt. 2 nævnte elitesponsorer. Han fortsætter søgning af ere. Desuden har han
omdelt en del af de 12 sponsormapper, han k layoutet og trykt i februar. JHL søger fortsat medhjælpere til udvalget. AF laver
snarest et opslag om ham på hjemmesiden og facebook, så vores egne medlemmer bliver mere opmærksomme på ham, og
hvad han kan.
JN vil kontakte lokal erhvervsdrivende, der havde vist interesse for at yde økonomisk støtte til vores ungdomsspillere.

Klubhuset
Rengøringen fungerer fortsat godt; igen stor tak til vores faste rengøringshjælp for hendes indsats.
Vandforsyning til klubhuset var nede tirsdag den 26/3 indtil kl. 18.15. Årsag: Tennis-afdelingen havde lukket for deres
vandforsyning. AF anmoder KP om assistance, så det ikke gentager sig.
I april vil FB og AF holde møde om klubhuset og klubhusudvalget. FB vil dernæst løbende overtage al koordinering af opgaverne i
klubhusudvalget. Flere medlemmer til vores klubhusudvalg søges fortsat. Udlån af klubhuset varetages indtil videre fortsat af NH
og KP.

Oldboys
Næste loge- og oldboystræf bliver lørdag d. 30. marts, dernæst træf lørdag d. 2. november.
Hundested RK vil arrangere oldboysstævne lørdag den 4. maj, hvilket vil passe nt i vores kampprogram. Vi afventer invitationen
dertil.
JN har arrangeret oldboystur til London 7’s 2019 midt i maj. Med foreløbig 11 betalende tilmeldte. Et godt initiativ.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) er et stort aktiv med de rette værdier. I gennemsnit 12 spillere til træning igennem hele marts,
heraf ofte en førsteårs senior, to sidsteårs ynglinge, og tre oldboys.
Tilgangen i førsteholdstruppen består foreløbig af: Jack Levey, samt snart 19-årige Andreas Raun. Derudover snart 18-årige
Theis Arvad Meier og ditto Mads Larsen. Sidstnævnte har fået udstedt spillerlicens pr. 29.3.19, hvor han fylder 18 år.

Træningskampen hjemme mod Roskilde blev vundet 69 – 0, imens pokal-kvart nalen endte med hjemmesejr 32 – 24 over HRK.
Pokal-semi nalen spilles lørdag den 30/3-19 ude mod CSR/Nanok. Med i bussen til KBH vil være 12 – 14 oldboys og øvrige
supportere.
Efter samråd med DG gennemfører vi 1. divisionskampen hjemme mod FRK lørdag den 25/5-19, trods mangel på ynglingespillere
og ere oldboys den weekend.
SK planlægger 1:1 interviews med alle spillere for bl.a. at afdække deres engagement og ambitionsniveau. Det vil ske i
koordination med DG.

Ungdom
Der er 26 der har betalt kontingent allerede. Den 6. april er der stævne i Aalborg, hvor U14 og U12 deltager. Den 24/4 skal vi
undervise på idrætslinjen på Bakkeskolen. Den 7/5 kommer Højmosen til træning/undervisning i klubben. Vi er tilmeldt til
idrætsfestival den 6. september med Ullerupbæk skolen i Idrætscenteret. Der har været afholdt bootcamp - det var en kæmpe
succes. Der er 3 fulde hold på U10, U12 og U16.

Presse
En række medier, elektronisk og på print, bragte vores seneste pressemeddelelse om pokalsejren over HRK.
Vores input til EGIF-bladet SPORT koordineres fortsat godt af vores PR-ansvarlige, Paul Erik Jensen.
Lokal fotograf og journalist tog hundredvis af fotos under træningskampen mod Roskilde og holdt efterfølgende møde med AF
mandag den 18/3-19. En længere artikel fra journalisten planlægges offentliggjort omkring påske - som et indlæg i en række
lokale dagblade landet over. Fotos i høj kvalitet, bl.a. portrætfotos af hver enkelt spiller, vil efterfølgende kunne købes på
bestilling.
Videoklip fra træning og kamp lægges op på vores hjemmeside og sociale medier. JN og FB er ansvarlige herfor.
SK og AF undersøger mulighederne for at introducere rugby for elever på og hos Fredericia Gymnasium.

EGIF
Generalforsamling den 25/2-19. Formand Lars Bøgebjerg genvalgt. Overskud på DKK 14.000, takket være dilettant. Årets
lederpris 2018 til Karna Hansen, gymnastik. Floorball skal have egen afdeling. SPORT fortsætter ved redigering af Ruth. OK
Benzin og SuperBrugsen er forsat vigtige sponsorer.
Næste HB-møder 8/4 og 3/6-19. AF deltager i disse og fremover.

Pkt.4.
Indkommende post
Seniorspillere var inviteret til åben træning, dog ingen tilmeldte fra Erritsø.
Påmindelse om tilmelding til Conventus.
Påmindelse om tilmelding til Idrætsfestival.
Modtaget nye turneringsreglementer for senior.
Modtaget Nyt fra DIF - OBS evt. søge foreningspulje.
Mail vedr. forenings- og medlemstilskud. AF følger op herpå.
Mail fra Preben Rasmussen vedr. Kids rst - denne er videresendt til ungdoms- og senioransvarlig. JN indkalder til møde vedr.
etablering af et arrangement i klubregi

Pkt.5.
Kommende arrangementer

Ekstraordinær generalforsamling
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter den 4. april. HU sørger herfor. Den ekstraordinære generalforsamling
afholdes op til næste b-møde i klubhuset kl. 18.30-19.00.
Jubilæum
Udsættes til næste møde. Det kan foregå den 31. august. FB er tovholder. Flere medlemmer til dette ad-hoc udvalg søges.
Iben Arvad, Theis Arvad Meier og So e-Amalie assisterer JN i at arrangere vores værtskab af børne- og ungdomsrunden lørdag
d. 24. august 2019. St. Pauli vil deltage med ungdomshold, og seniorerne vil spille træningskamp mod klubbens 2. hold.

Pkt.6.
Evt. herunder næste møde
Næste møde den 25. april kl 19-21 i EIC’s lokaler. JN sørger for booking.

