
Erritsø GIF Rugby afdeling 
 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 14-11-19

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Klubhuset, Krogsagervej 46a, Erritsø

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=11&y=19


-Pkt. 6.

Evt.

- Drøftelse af ind�ydelse på pr. ift. skoler m.m.

 

Referatet:

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

Referent: HU

Afbud: Niels Hejslet (NH)

 

Dagsorden:

 

Pkt.1.

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan

Referat fra sidst godkendt af den samlede bestyrelse.

JN deltager i breddekonference på søndag.

AF reviderer fondsliste.

Årets skulderklap - der er enighed i bestyrelsen om hvem der skal modtage denne.

AF sender en julehilsen til alle sponsorer samt inviterer dem til juleøl på den engelske den 13. december.

Vintertræning er arrangeret - hver tirsdag kl 18-19 (ungdom) og torsdag kl 18-20 efter nytår (senior og U16).

Årets ungdomsspillere kåres den 15. december.

 

Pkt.2.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt et overskud på 52.321,58 kr.

Der forventes inden årets udgang udgifter for ca. 52.000 kr.

Der vil blive købt træningstøj e.l. til ungdomstrænerne.

 

Status på Eliteprojekt 2019 - 2021: Samlet budget for elitesatsningen: DKK 60.000 pr. år. Indbetalt år-til-dato DKK
35.000. Udbetalt år-til-dato DKK 60.000. Dvs. vi mangler p.t. at skaffe yderligere 5 elitesponsor à DKK 5.000 for
resten af året. Dog har vi via det hidtil tre elitesponsorer sikret de første i alt DKK 15.000 til både 2020 og 2021. AF
vil kontakte alle nuværende sponsorer for at undersøge, om de vil forhøje deres elitesponsorat eller indgå aftale
herom. Han vil fortsat løbende holde resten af bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

 

AF undersøger, om Fredericia Eliteidræt kan tilbyde fysioterapeuter, som vi kan anvende gratis eller søge midler til.
HU vil derudover kontakte de fysioterapeuter, hun kender, for at undersøge, om der kan indgås samarbejde.

 

Pkt.3.



Div. udvalg

 

Sponsor

JN har to mulige afløsere som ny sponsoransvarlig i klubben. Han taler med dem.

 

Der blev i oktober sat EWII-logo på vores to nye pavilloner, som var sponseret af denne virksomhed. Vi mangler at
tage fotos heraf og fremsende dem til EWII.

 

JEM & FIX tildelte os meget generøst gavekort på DKK 20.000 på baggrund af vores ansøgning fra august. SK vil
sørge for, at de første ting bliver indkøbt, at der tages fotos heraf og at disse bliver fremsendt til JEM & FIX.

 

Der sendes en tak til vores nu afgående sponsorudvalgsformand. AF sørger herfor.

 

Klubhuset

Liller er formand for klubhusudvalget i tæt samarbejde med FB.

Der er etableret et samarbejde mellem logebrødrene, hvor de sørger for forplejning til alle hjemmekampe.

Der skal indkøbes en tagrende til skuret - JN er tovholder herpå.

 

Oldboys

Træf lørdag den 2. november var en stor succes. Fra morgen til aften. Oldboys stod for al servering af mad og drikke
hele dagen. Til det gæstende hold RK Speed, egne medlemmer og oldboys. NB: Oldboys tilbyder at stå for det
samme ved samtlige førsteholdets hjemmekampen i 2020. Blot de får en liste over samtlige hjemmekampe i 2020.

Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er dags dato på lidt over 20.000 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.

  

Senior

Evaluering af 2019-sæson

Når der er kendskab til turneringen, laves en plan således at alle har kendskab hertil inden sæsonstart. SK er
tovholder herpå i samarbejde med cheftræner DG.

Vandt den ene af to pokalkampe og vandt begge træningskampe i 2019-sæsonen. Tabte dog alle 10 turneringskampe i
1. division. En hård sæson, hvor flere spillere i lange perioder var skadet.

Vi har fortsat for få spillere i alderen 18 til 30 år. Denne aldersgruppe efterlyses specifikt af vores cheftræner Dennis
Graversen (DG). Vi er desuden dybt afhængige af oldboys.

Cheftræner DG har fået skriftlig tilkendegivelse, at vi fortsat ønsker ham som cheftræner i 2020.

I 2020 skal vores førstehold spille 2. div. vest i 2020. DRU’s oplæg til turneringsstrukturen blev gennemgået. Der
lægges op til en 2. divsion vest med seks hold, inkl. vores, der mødes en gang ude og hjemme. Det giver 5 kampe i
foråret og 5 kampe i efteråret. Det yderst positive bliver, at 10-a-side er udgangspunktet for hver kamp – med



mulighed for udgivelse op til 11, 12, 13, 15 eller 15 spillere på banen fra hvert hold, hvis begge klubber er i stand til
det på selve kampdagen. Denne mulighed er et ønske, vi har udtrykt i flere år overfor DRU. Udover de 10
turneringskampe arrangeres træningskampe, gerne 15-a-side, hvoraf to af modstanderholdene er tyske.

 

Ungdom

Vi måtte desværre melde afbud til stævnet lige op til efterårsferien.

I stedet for tog ungdom til Hamborg og spillede en turnering. U10 spillede på et fælles hold med nogle tyskere - de
vandt alle kampe pånær en. U12 vandt alle deres kampe. U16 spillede mod et U18 hold med flere
ungdomslandsholdsspillere fra Hamborg og tabte, men kom dog derfra med en god portion erfaring.

Det lader til at alle ungdomstrænerne fortsætter i det nye år. Conny er skadet, men forventer at være tilbage efter
nytår.

Det er stadig en velfungerende ungdomsafdeling.

Vi vil kontakte flere lokale skoler, overrække dem en rugbybold med klublogo, og foreslå rugbyforløb. DRU-
konsulent Preben Rasmussen inddrages. Tovholder: JN.

I det nye år skal der rekruteres nye spillere. Det er stadig ønskeligt at få gang i tag rugby.

Der er afslutning den 15. december, hvor årets spiller kåres og der hygges med pakkespil og æbleskiver.

 

Presse

Seneste pressemeddelelse om Christoffer Ki Winstrøm på landsholdet i oktober, hjemme mod Finland, bragt på tryk
online af flere lokale medier.

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

 

EGIF

Seneste HB-møde foregik ultimo okt. 2019. AF deltog ikke grundet overarbejde, desværre et meget sent afbud.
Referatet rundsendes snarest.

 

Pkt.4.

Indkommende post

Mail fra Jacob Pilar vedr. anvendelse af app som hedder MinForening. HU sender den videre til SK, som følger op
herpå.

 

Mail fra Bern City Sevens senior vedr. international 7’s rugby i Bern (4. juli 2020). Det kan vi desværre ikke deltage
i.

 

Mail fra Fritidskonsulent, Kultur og Idræt, Birgitte Jakobsen vedr. nytårskur. Deadline for indstilling af kanditat er
den 1. dec. Vi indstiller Oldboyslogen til “Årets Skæve Vinkel” - AF er tovholder herpå. JN og GN deltager til selve
arrangementet.

 



Mail fra DRU’s formand, Jens Aage, vedr. rep. møde den 28-29 marts 2020. Forespørgsel om vi har mulighed for at
stille lokaler, overnatning samt forplejning til rådighed for 50-60 deltagere. Vi vil gerne hjælpe. AF er tovholder
herpå.

 

Mail fra Frank Beauvais vedr. invitation til international ungdomsturnering den 30. maj 2020 i Bethune. Det kan vi
ikke deltage i.

 

Mail fra hovedbestyrelsen, Lars Bøgebjerg, indeholdende dagsorden til næste HB møde.

 

Mail fra Luciano Guardiola indeholdende CV som rugby træner.

 

Mail med invitation til Schietwetter Cup Kiel, 7’s turnering, den 18-22 juni 2020. Der kan vi desværre ikke deltage
grundet sommerlejr.

 

Mail fra Eliteidræt, Keld Vestergaard, indeholdende nyhedsbrev. Dette er rundsendt.

 

Mail fra hovedbestyrelsen, Lars Bøgebjerg, vedr. indkaldelse til årsmøde i DGI den 21. november 2019. Vi kan
desværre ikke deltage.

 

Mail fra Børnehjælpsdagen vedr salg af julelotteri. Dette gør vi ikke.

 

Mail fra VIVE, samarbejde mellem Fredericia kommune og Red barnet, indeholdende link til spørgeskema. Dette
udfyldes ifald der bliver tid hertil.

 

Mail fra Jem & fix, Simone Nylander Kristensen, vedr. støtte til regnvandsbortledning. Der tildeles 20.000 kr. til dette
projekt.

 

Mail fra Macron store, John Wilki, vedr. salg af spillertøj.

 

Mail fra hovedbestyrelsen, Lars Bøgebjerg, indeholdende referat fra sidste HB møde den 12. september.

 

Mail fra DRU indeholdende nyt fra DIF.

 

Mail fra Fredericia kommune, arrangementskoordinator Jeanette Christiansen, vedr, foreningslørdag i 2020. Vi
afventer og ser, om faciliteterne tillader vores deltagelse.

 

Mail fra Fritidskonsulent, Kultur og Idræt, Birgitte Jakobsen vedr. høringsmateriale til Fredericia kommunes budget
2020-2023 og mulighedskatalog (med link).



 

Mail fra Kultur og idræt, idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm, vedr. feriesjov i uge 42.

 

Mail fra NH indeholdende fif fra DGI til at styrke forenings økonomi.

 

Pkt.5.

Kommende arrangementer

Den ønskede oktoberfest bliver til en krofest i foråret i stedet for - det er planen at den skal afholdes i forbindelse
med generalforsamling. Planlægning heraf påbegyndes til næste b-møde.

 

Pkt.6.

Evt. herunder næste møde

Drøftelse af ind�ydelse på pr. ift. skoler m.m. Vi vil gerne uddele bolde til udvalgte skoler.

Næste møde inkl. juleafslutning den 20. december kl. 18-20. Det afholdes enten hos HU eller FB.

Vedhæftede �ler:
Ingen �ler

Referatet

Tom


