
 

 

Bestyrelsesmøde den 20. december 2019. 

 

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

Ullerup (HU) 

Referent: HU 

Afbud: Steen Kristensen (SK) 

 

Dagsorden: 

 

Pkt.1. 

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan 

Referat fra sidst godkendes af den samlede bestyrelse. 

AF kontakter Jem & Fix til foråret. 

KP har modtaget svar fra kommunen vedr. vandafledning - kommunen etablerer afvandingsriste 

m.m. 

Der bliver udsendt julehilsen til alle snarest. 

 

Pkt.2. 

Økonomi 

På nuværende tidspunkt et lille overskud på 3812,71 kr. 

Der forventes dog yderligere udgifter på omkring et par tusind inden årets udgang. 

 

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 nye, potentielle sponsorer. 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 

AF kontakter JEM & FIX og får udsættelse af brug af gavekort. 

 

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 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. Fie undersøger ny teknisk 

mulighed. 

 

Klubhuset 

Brian ønsker en to-do liste - denne laver FB. 

Der er indkøbt nyt rengøringsudstyr. 

Der ønskes en opdateret liste over, hvem der har nøgler og hvem der skal have nøgler til klubhuset 

samt skuret. 

Taget skal observeres for mulige skader. 

 

Oldboys 

Årets logebroder blev Thomas ’Liller ’Pedersen. For hans utrættelige arbejde i vores klubhus og 

redskabsskur. 

 

Ydede i december DKK 500,- til ungdommen (til køb af pokaler). Økonomien i logen er fortsat 

god. Bankbeholdning er dags dato på godt 19.000 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 

Årets spiller, fuldt fortjent, Casper Aerts Brodersen. Kåret lørdag den 30.11.2019. 

 

Julefrokost lørdag den 30.11.2019 blev godt arrangeret af Rune Rytter Larsen og George Melgaard. 

Godt tyve deltagere, inkl. klubbens stifter Paul Kjærgaard. 

 

I 2020 skal vores førstehold spille 2. div. vest i 2020. DRU’s oplæg til turneringsstrukturen blev 

gennemgået. Der lægges op til en 2. division vest med seks hold, inkl. vores, der mødes en gang ude 
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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 

Der har være afholdt juleafslutning - det var som altid en hyggelig dag. Med pakkespil, æbleskiver 

og gløgg samt uddeling af årets spillere samt årets upcomming. 

JN har i lang tid været stand-in for Conny, men det forventes ændret efter nytår. 

 

Lørdag 29 august 2020: DM-runde i Erritsø. AF låner baner af Morten Gram, fodbold. 

 

Presse 

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

 

EGIF 

Seneste HB-møde foregik 16.12.2019. Referatet er rundsendt. Kommunen har ydet det fornødne 

tilskud. 

 

Pkt.4. 

Indkommende post 

Mail fra Keld Vestergaard, Fredericia Eliteidræt, nyheder fra december. 

Mail fra VisitFootball, vedr. sportslegat. AF ansøger. 

Mail fra Rikke Holm vedr. opdatering af bestyrelsens kontaktoplysninger samt stamoplysninger. AF 

er tovholder herpå. 

Mail fra Keld Vestergaard, Fredericia Eliteidræt, nyheder fra november. 

Mail fra KP med korrespondence med Fredericia Kommune vedr. vandafledning. 

Mail fra Birgitte Jakobsen, Fredericia kommune, vedr. nytårskur den 14. januar 2020 kl. 16.00-

19.00. JN og Gitte deltager. 

Mail fra Lars Bøgebjerg med vedhæftet HB referat. 

Mail fra Lone Marquardsen vedr. ansøgning til lokaletilskud - deadline for indsendelse i Conventus 

den 5. januar 2020. Den tager NH. 

Mail fra AF med korrespondence med Jens Aage vedr. rugbyweekend samt rep. møde. Der er styr 

herpå. 



 

 

Mail vedr. nyt link til optimalt brug af Conventus. 

Mail fra Birgitte Jakobsen, Fredericia kommune, vedr. ansøgning til kursustilskud og tilskud til 

førstehjælpskursus - deadline den 19. december. Dette er ikke nået. 

Mail fra Eco South Africa vedr. rugbyspillere. 

Mail fra DRU vedr. stemmeseddel til årets hold/dommer - deadline den 2. december. SK svarede i 

samarbejde med Dennis Graversen. 

Mail fra Preben vedr. justeringer i B&U. 

Mail fra Keld Vestergaard, Fredericia Eliteidræt, vedr. optagelse af idrætsudøvere i talentklasser 

januar 2020. 

Mail fra AF med korrespondence med Preben vedr. lån af klubhus til Kids First dommerkursus i 

marts 2020. Dette er godkendt og aftalt. 

DRU-henvendelse af 20.12.19: DRU lægger sit repræsentantskab 2020 i Erritsø. APF er 

kontaktperson. 

 

Pkt.5. 

Kommende arrangementer 

Generalforsamling og krofest. Ønskes afholdt i forlængelse af hinanden den 14. marts 2020. 

 

Pkt.6. 

Evt. herunder næste møde 

Næste møde den 29. januar 2020 kl. 19.00-21.00 i klubhuset. 


