
Erritsø GIF Rugby afdeling 
 

Møde - Tilbage til kalenderen

Dato: 19-09-19

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

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

Har oprettet

Ingen

Opgaver

Ingen

Dagsorden

Dagsorden

-Pkt. 1.

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier, samt årsplan

 

-Pkt. 2.

Økonomi

 

-Pkt. 3.

Div udvalg.

Sponsor.

Klubhuset.

Oldboys.

Senior.

Ungdom. 

Presse.

EGIF.

 

-Pkt. 4.

Indkommende post. 

 

-Pkt. 5.

Kommende arrangementer.

 

https://www.conventus.dk/login/loggedin.php?page=kalender/v_maaned_g.php&idv1=5&idv2=&idv3=&idv4=&d=30&m=09&y=19


-Pkt. 6.

Evt. Herunder næste møde

- Evaluering af ungdoms- og seniorjubilæum 

- Drøftelse af seniorkampe - herunder afbud i samråd med seniortræner DG

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

 

Referatet:

Til stede: Allan Pertti Frandsen (AF), Jan Nielsen (JN), Fie Bøgh (FB), Niels Hejslet (NH), Helle Ullerup (HU), Dennis Graversen
(DG)

Afbud: Steen Kristensen (SK)

Referent: HU

 

Dagsorden:

 

Pkt.1.

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan

Referat fra sidst godkendt af den samlede bestyrelse.

Opfølgning på Conventus med låsning af referater m.m. - AF er ansvarlig herfor.

Oprettelse af pro�l på Tinder - SK er tovholder herpå.

Der er fortsat god aktivitet på de sociale medier. Der har lige været take-over på Instagram af Theis.

Der er en enkelt Sjov lørdag i efteråret, hvor vi ikke kan deltage grundet andet arrangement.

 

Pkt.2.

Økonomi

Pt. overskud på 47.321,58.

Der kommer dog udgifter på ca. 25.000 til henholdvis DG samt varmepumpe.

Desuden kommer der �ere busture i efteråret.

Ligeledes udgifter til både ungdoms- og seniorjubilæum.

Der mangler indtægter fra kontingent. Der skal rykkes herfor snarest. JN rykker for ungdom - AF rykker senior og oldboys.

Ifald der er overskud til det, skal der indkøbes nyt spillertøj til senior.

Fire oldboys, som mangler endnu at betale kontingent for efteråret 2019, imens endnu �ere seniorer mangler at betale.
Seniorer og Oldboys, der mangler at betale kontingent, rykkes af APF.

 

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 50.000. Samtidig har vi via det hidtil tre elitesponsorer sikret de første i alt DKK 15.000 til både 2020
og 2021. Årets sidste DKK 10.000 den 1/10-2019. Dvs. vi mangler p.t. at skaffe yderligere 5 elitesponsor resten af året. APF
vil kontakte nuværende sponsorer, som ikke i forvejen er elitesponsorer. Han vil deruodver løbende holde resten af
bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

 

Hvad har Fredericia Eliteidræt af fysioterapeuter, som vi kan anvende gratis eller søge midler til? APF undersøger dette. HU vil
derudover kontakte de fysioterapeuter, hun kender, for at undersøge, om der kan indgås samarbejde.



 

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes fremsende deres idéer til APF om, hvad vi bør bruge pengene på i klubben resten af året. I
prioriteret rækkefølge. Idéerne sendes til APF, der laver en prioriteret liste til næste b-møde.

 

 

Pkt.3.

Div. udvalg

 

Sponsor

Sponsorudvalgsformand JLH stopper af familiære årsager. KÆMPESTOR tak for hans kæmpe indsats igennem et helt år,
hvor der virkelig skete fremskridt i dette sponsorarbejde – til gavn for klubben og vores medlemmer.

 

JN har to mulige a�øsere. Han taler med dem.

Der sættes EWII-logo og EGIF Rugby logo på vores to nye pavilloner. Ansvar: APF. FB har en mulig backup løsning.

 

APF overholdte desværre ikke deadlines 31.8 og 1.9 hos hhv. Elitepuljen og Idrætsfonden, hvilket han beklager. Det var ellers
aftalt at søge til et eller �ere af disse formål:

 

a. Midler så vores klubs landsholdsspillere (ungdomslandshold eller herrelandshold) kan søge om tilskud til deres
deltagelse i landsholdstræning og landskampe.

 

a. Midler, så vores ungdomstrænere, der er helt ulønnede, kan få nyt træningstøj.

 

a. Tilskud til vores U/16-holds næste omkostningstunge bustur til stævne i udlandet.

 

Klubhuset

Vi mangler stadig svar fra Jem og �x.

Der mangler stadig et klubhusudvalg. FB taler med en potentiel klubhusmedhjælper.

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

Oldboys medlem og logebroder Thomas ’Liller ’Pedersen m.�. har fortaget sommeroprydning i klubhus og navnlig
redskabsskur. KÆMPESTOR tak til ham.

SK har indhentet tilbud på varmepumpe.

 

Oldboys

Oldboys-logen dækkede halvdelen af Theis Arvad Meiers udgifter med U/19-landsholdet ved Krakow Sevens den 14. –
15.9.19. Klubben dækkede den anden halvdel. God løsning.

 

Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er dags dato på godt 14.000 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.

 



Næste oldboystræf: lørdag den 2. november. I klubhuset. Samme dag som førsteholdets sidste ligakamp (hjemme mod RK
Speed) og Rugby VM-�nalen fra Japan.

 

Senior

Cheftræner DG viser fortsat sit store engagement og sin store kunnen. Kræver fortsat en positiv og opbyggelig ånd fra alle
spillerne. Han skruer op for ambitionerne i vores spil, men efterlyser �ere nye medlemmer i alderen 18 – 34 år.

 

En ny seniorspiller deltog i træningen torsdag den 19.9.19.

 

Ungdom

Der var et fantastisk jubilæumsstævne.

Der har været møde vedr. ungdom da der på landsplan er dalende ungdomsmedlemmer.

Det har været foreslået regionale stævner fremfor nationale stævner - der er intet besluttet endnu.

Der er stævne på lørdag - der er stadig vinderchance på U16 og U12.

Der er et mål om at rekruttere �ere nye U10 spillere næste år.

 

Presse

Alle pressemeddelelser, vi udsender, bliver fortsat bragt af de lokale medier, enten online, på tryk eller i radioen.

 

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

 

Vores nye PR-poster mangler stadig at blive hængt op på Højskolen i Snoghøj. Ansvar: APF.

 

I klubhuset ligger yderligere 60 styk af posteren. Disse bedes spillere, ledere og frivillige hænge op hurtigst muligt.

 

JPG-versionen af denne poster er blevet �ittigt delt på Facebook, men skal deles endnu mere, især blandt vores unge
medlemmer. Ansvar: JN.

 

EGIF

Seneste HB-møde foregik 12.9.19. APF deltog. Referat endnu ikke rundsendt. Forsikringer, anvendelse af persondata (GDPR),
samt EICs økonomi blev blandt andet diskuteret. Sidstnævnte er et likviditetsproblem, ikke driftsproblem, grundet bortfaldne
fakturering af skoler for brug af hallerne. Nærmere info følger, når referatet er modtaget af APF og rundsendt til øvrige b-
medlemmer.

 

Pkt.4.

Indkommende post

 

Vedtægter skal i Conventus. Mail af 11/7 fra fritidskonsulent ved Fredericia Kommune, Birgit Langkilde Jakobsen. Mail
videresendt til HU den 30/7. Vi har �re mdr. til at reagere i. Ansvar: APF

 



Præcisering af regler for lokaletilskud. Mail af 14/8 fra fritidskonsulent ved Fredericia Kommune, Birgit Langkilde Jakobsen.
Mail videresendt til HU den 15/8. APF besvarer.

 

Mail fra DRU vedr. opdateret kontaktinfo. Mail af 19/8 fra DRU-sekretær Inger Marie Godvin, videresendt til HU den 10.9.19.
HU rundsender eller poster det, så bestyrelsen kan anvende info.

 

Børnehjælpsdagen: Julelotteri – salg af lodsedler. Mail af 19.8 fra Lotterichef Lotte Nielsen, videresendt til HU den 10.9.19. Vi
besvarer den ikke.

 

Indkaldelse til B&U DM-�nalestævne 2019. Mail fra DRU-udviklingskonsulent Preben Rasmussen, videresendt til HU den
10.9.19. JN har sagen.

 

Opfordring til at søge indsatspuljen. Mail af 5/9 fra fritidskonsulent ved Fredericia Kommune, Birgit Langkilde Jakobsen,
videresendt til HU den 10.9.19. Deadline 1.10.19. APF besvarer.

 

Kommende møde i DRU om herreturnering 2020. Mail af 9/9 fra DRU-sportschef Mikael Lai Rasmusen, videresendt til HU
den 10.9.19. Søndag den 22/9 i Kastrup. APF deltager.

 

Synlighed under VM 2019 i Japan. Mail af 16/9 fra DRUs sekretariat, videresendt til HU den 17.9.19. HU poster dette på
klubbens sociale medier.

 

Nemme øvelser mod nakke- og lændesmerter. Mail af 18/9 fra DGI, videresendt til HU den 19.9.19. Ingen beslutning taget.

 

Spørgeskema om Børnenes Brobygger. Mail af 18/9 fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, videresendt
til HU den 19/9. Ingen beslutning taget.

 

Invitation: Få inspiration og konkrete værktøjer til foreningsudvikling. Mail af 18/9 fra Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd, videreformidlet til klubformænd af DRU-udviklingskonsulent Preben Rasmussen, videresendt til
HU den 19.9.19. Ingen beslutning taget.

 

Spørgeskema-undersøgelse Mail af 17/9 fra fritidskoordinator Min Guldberg Hansen, Fredericia Kommune, videresendt til
HU den 19.9.19. Ingen beslutning taget.

 

Nyhedsbrev, september 2019, fra Fredericia Eliteidræt. Mail af 13.9.19 fra idrætschef Keld Vestergaard, Fredericia
Kommune, videresendt til den samlede bestyrelse den 19.9.19. Ingen beslutning taget.

 

Invitation til 21th international youth rugby tournement i Frankrig, maj 2020. Mail fra Frank Beauvais, Rugbyklubben i
Béthune (skrevet på dansk, via Google Translate). Vidersendt til JN, cc HU, den 19/9-2019. JN ser på sagen.

 

Pkt.5.

Kommende arrangementer

Vi vil gerne holde en oktoberfest. FB er tovholder herpå.

 



Pkt.6.

Evt. herunder næste møde

Evaluering af ungdoms- og seniorjubilæum

Det var kæmpe succeser. Vi har fået super gode tilbagemeldinger.

 

Drøftelse af seniorkampe - herunder afbud i samråd med seniortræner DG

Muligheder og begrænsninger samt evaluering af året.

Overordnet er der ikke samme opfattelse af hvor mange spillere spillertruppen består af - +20 ifølge AF +10 ifølge DG

Der er mange af de gamle (oldboys), der kommer meget til træning samt deltager til kampe.

De unge mangler lidt disciplin samt indgående/yderligere kendskab til sporten.

Det tager for lang tid at lære alle nye ting, da spillerne ikke kommer kontinuerligt til træning.

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

Kan vi indvolvere udviklingskonsulenten?

Kan man kontakte journalisten som har skrevet artiklen og få taget et billede, hvor vi giver bolde til skolerne?

Næste møde den 14/11 kl. 19.00-21.00.

Der er mad og drikke. AF sørger for booking af lokale samt forplejning.

 

Vedhæftede �ler:
Ingen �ler

Referatet

Tom


