Bestyrelsesmøde den 29. januar 2020

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

Dagsorden:

Pkt.1.
Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan
Referat fra sidst er godkendt af den samlede bestyrelse.
FB har adspurgt KP vedr. hvem der har nøgler, dette vides ikke med sikkerhed. Derfor laves der en
rundspørge på fb, for at skabe et overblik. AF sørger herfor.
Der skal bestilles krus til Casper asap - dette plejer KP at sørge for. AF spørger KP, hvordan det
plejer at gøres og sørger for at bestille dette.
FB har lavet opslag på fb vedr. krofest - det er for alle med tilknytning til klubben.
JN og Gitte var til nytårskur ved
AF har været til nytårskur ved folkeoplysningsudvalget.
AF sørger for tilmelding til rugbyweekend den 28. marts samt rep. møde den 29. marts. Det ønskes
at minimum 3 fra bestyrelsen kan deltage.
Der er indsendt ansøgning til lokaletilskud.
HU indkalder som vanligt til generalforsamling i Elbobladet senest 14 dage før afholdelse. Det postes ligeledes på vores hjemmeside og sociale medier.
Hovedrengøring flyttes til marts og oktober.
Der er på nuværende tidspunkt ikke et sponsorudvalg. AF indkøber et par flasker vin til vores afgåede sponsorudvalgsformand.
Vi deltager ikke længere i Sjov lørdag. Dette grundet manglende tilmelding.
AF undersøger fortsat, om Fredericia Eliteidræt kan tilbyde fysioterapeuter, som vi kan anvende

gratis eller søge midler til
AF sender budget 2019 til SK

Pkt.2.
Økonomi

Pt. et overskud på 4110,14 kr. for 2019.
Årsregnskabet forventes færdig og klar til gennemgang samt underskrift til næste bestyrelsesmøde.
Det forventes ligeledes, at budget for 2020 er klar til næste bestyrelsesmøde.

Status på Eliteprojekt 2019 - 2021: Samlet budget for elitesatsningen: DKK 60.000 pr. år. Indbetalt
i alt 2019: DKK 60.000. Udbetalt i alt 2019: DKK 60.000. Indtægterne stammer fra Fredericia
Idrætsfond, elitesponsorer og private donationer. Via vores hidtil tre elitesponsorer er de første i alt

DKK 15.000 sikret til både 2020 og 2021. Resten skal skaffes via nye elitesponsorater. AF er i kontakt med nye, potentielle elitesponsorer. Han vil fortsat løbende holde resten af bestyrelsen orienteret om projektets økonomi.

Pkt.3.
Div. udvalg

Sponsor
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.

Deltog lørdag den 11-01-20 med kort varsel i OK-Benzins PR-fremstød. Flyttet fra SuperBrugsen
til EIC. Med stor succes. Vi fik tak for indsatsen.

Klubhuset
Vedr. sponsoratet fra Jem & Fix, så er der kontakt med dem løbende vedr. opstart af projektet.
Det er enstemmigt vedtaget, at der arbejdes på etablering af et ekstra skur samt overdækning ifm.
vandafledningsprojektet. Dette er der nedsat en arbejdsgruppe til. AF sørger for ansøgning til byggetilladelse ved kommunen.
Det kører rigtig godt med klubhusudvalget.
FB undersøger muligheden for at erhverve et betalingsapperat til kort. Bestyrelsen er enige om, at
dette er en fornuftig ide samt udgiften hertil.
Taget skal observeres for mulige skader. Hovedrengøring i marts. Ansvar: FB.

AF har 29-01-20 spurgt kommunen, om de har monteret de lovede afvandingsriste og tilsluttet vores tagrende til afvandingskloak. Svar afventes. AF følger op.

Ekstra skur m. halvtag ind mod klubhuset: AF viste den øvrige bestyrelse sit notat med oplæg til en
projektbeskrivelse for opførelse af et sådant skur med halvtag. Notatet indeholder forslag til finansiering, som ikke må belaste klubkassen. AF vil indkalde til møde i uge 6/2020 med de oldboys, der
har lavet det forberedende arbejde til projektet. Bestyrelsen vedtog at gå videre med projektet - under den forudsætning, at byggeriet ikke belaster klubkassen.

Oldboys
Logen har fra 2017 til 2019 skabt et samlet overskud på DKK 26.530,63, hvoraf de DKK 8.375 er
blevet doneret til klubbens arbejde, mest til vores ungdom. Det svarer til 32% udlodning af overskuddet fordelt over 7 donationer.

Næste loge-arrangement i klubben er lørdag den 21. marts.

Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er dags dato på godt 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
Vi spiller 2. division.
Der afholdes spillermøde i næste uge. AF deltager på vegne af SK.
Licensliste gennemgået og returneret til DRU.

Vi deltog den 16-01-20 i turneringsplanlægningsmøde for 2. division vest i Århus. Samtlige vestklubber, på nær Lindø, deltog. Godt udbytte, hvor 2020-turneringsplanen for 2. div. vest blev bekræftet og tre holdsamarbejder indgået. Vi er et af tre hold, der er rene klubhold. Resultatet af mødet i Århus vil AF maile til SK.

Så: I 2020 skal vores førstehold spille 2. div. vest i 2020. 5 kampe i foråret og 5 kampe i efteråret.

Udover de 10 turneringskampe arrangerer SK og DG træningskampe, gerne 15-a-side, gerne mod
tyske hold.

DG vil gerne gå udendørs allerede fra uge 6. Nærmere info følger.

Ungdom
Conny forventes tilbage på trænerposten fra uge 8.
Der er bestilt ekstra baner til ungdomsstævnet den 29. august.
Lørdag 29 august 2020: DM-runde i Erritsø. 3 baner er lånt af fodbold. JN er orienteret.

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

EGIF
Seneste HB-møde foregik 27-01-20. Referatet er rundsendt.
Overskud i 2019 på DKK 18.000.
Kommunen har i slutningen af 2019 ydet det fornødne tilskud, men EIC’s likviditet er fortsat meget
presset. Årsag: Som følge af byrådsbeslutning får EIC ikke længere betaling for skolernes brug af
haltimer. Alvorligt problem, som udhuler økonomien i både EIC. Øvrige punkter
Vi dropper deltagelse i ’Sjov Lørdag’, da vi ikke kan rekruttere nye medlemmer ad den kanal. AF
giver HB besked herom.
Kandidater til Årets Leder og ny næstformand bedes indmeldt til snarest til HB-formanden.

AF modtog vagtplan for Dilletant 2020 og koordinerer RUGBYs indsats.

Pkt.4.
Indkommende post
Mail fra DRU vedhæftet nyt fra DIF.
Mail fra Ludvig vedhæftet turneringsplan efter møde i Vest.
Mail fra Jens Aage vedhæftet hilsen til Rugby dk.
Mail fra Lai vedhæftet turneringskalender 2020.
Mail fra Provins rugby klub vedr. ungdomsturnering den 8-9 maj 2020.
Mail videresendt af formand indeholdende mail fra EGIF formand vedhæftet plan over timer til dilettant 2020. AF koordinerer.
Mail fra medierådgiver Christina Thorsager Work Jepsen vedr. annonce ifbm. vores generalforsamling. HU har ansvaret herfor.

Mail fra DRU vedhæftet invitation til rugbyweekend den 28-29 marts 2020.
Mail fra Fredericia kommune, fritidskoordinator Min Guldberg Hansen, vedhæftet invitation til
workshop om integration den 23. januar. Vi kunne desværre ikke deltage.
Mail fra Børnehjælpsdagen vedr. salg af lotteri. Dette gør vi ikke.
Mail fra Kultur og Idræt, Birgitte L. Jakobsen, vedhæftet invitation til fondskonference den 25. februar. Vi skal have en afsted - AF efterspørger i oldboysgruppen.
Mail fra Kultur og Idræt, Keld Vestergaard, vedr. aflysning af årets idrætsfest.
Mail fra Kultur og Idræt, Birgitte L. Jakobsen, vedhæftet invitation til Folkeoplysningsrådets nytårskur den 23. januar 2020.
Mail fra DRU vedr. afstemning af årets spillere og dommere. SK har indsendt i samarbejde med
DG.
Mail fra Kultur og Idræt, Birgitte L. Jakobsen og Lone Marquardsen, vedr. ansøgning om lokaletilskud. Dette er der sørget for.
Mail fra Tomas Saladino vedr. muligheder for at spille i klubben samt hjælp til at finde et job.
Mail fra Kultur og Idræt, Keld Vestergaard, vedr. informationsmøde om optagelse i talentklasser
den 8. januar.
Mail vedhæftet licensliste 2020.
Mail vedr. vagter ved OK tanken på butikstorvet.
Mail fra Kultur og Idræt, idrætskonsulent Kristoffer Lukmann Riddersholm vedr. kursus - idræt for
børn og unge med særlige behov.
Mail videresendt af formanden vedhæftet referat fra seneste HB møde.
Mail fra Børnehjælpsdagen vedr. lillebror lotteri.
Mail fra Fredericia Eliteidræt indeholdende nyheder for januar 2020.
Fundraising-konference i Vejen den 25-02-20. Deltagelse er gratis AF spørger i Oldboys, om nogen
vil deltage. Fuld refusion for kørsel gives.

Pkt.5.
Kommende arrangementer

- Generalforsamling
- Krofest
Begge dele afholdes den 14. marts. Generalforsamling kl 15 og krofest kl 18.
FB og HU sørger for opslag på de sociale medier. SK og AF deler på senior og oldboys siden.

Pkt.6.

Evt. herunder næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. marts kl 12.30-14.30 i klubhuset.
FB indkøber maling samt tavlelak til væggen bag baren, således at der kan skrives priser herpå.
Rugby-weekend og rep.møde 2020 i DRU afholdes i Erritsø lørdag – søndag 28.-29. marts. AF og
FB deltager. Yderligere et medlem af bestyrelsen eller klubben søges.
JN deltog i Fredericia Kommunes nytårskur 14. januar og AF i Folkeoplysningsrådets Nytårskur 23.
januar. AF traf formand for kultur- og idrætsudvalget, Lars Ejby, som bad om en turneringsplan for
2020.

