
 

 

Bestyrelsesmøde den 2. april 2020. 

 

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

Niels Hejslet (NH), Helle Ullerup (HU)  

Mødet afholdes via Skype grundet Covid-19 og de særlige hensyn som følge heraf. 

Referent: HU 

 

Dagsorden: 

 

Pkt.1. 

Opfølgning af referat, siden sidst, sociale medier samt årsplan - desuden særligt vedr. Covid-19 

Referat fra sidst er godkendt af den samlede bestyrelse. AF lægger det i conventus, låser det og 

lægger det ud på hjemmesiden, samt på klubbens åbne facebook-gruppe via et link.  

På nuværende tidspunkt, ser det ud til, at vi kommer til at mangle indtægter fra div. koncerter. Men 

vi håber på, at de rykkede koncerter kommer til at give indtægter der i stedet for.  

Hvordan gør vi ift. DG, som er lønnet for sin indsats. AF og SK tager en samtale med DG. 

AF estimerer, at vi kommer til at mangle omkring 20.000 kr i det samlede regnskab. 

AF sender en hilsen på de sociale medier. Dette bliver et videoklip, som bliver et positiv indslag 

m.m. 

Den nuværende situation gør, at det ikke giver mening, at kigge på årskalenderen. 

Dog skal der ansøges om klimaskærm inden den 30. april - AF spørger KP, om han vil søge dette. 

AF vil ligeledes søge om byggetilladelse. Vil samtidig sætte skub i processen, sammen med 

arbejdsgruppen (som tæller OB, Liller og KP). 

Rugby-weekend og DRU-rep.møde, hvor vi 28 .- 29.3.20 skulle have været værter, blev udsat 

grudnet corona-krisen. AF holder kontakten til DRU vedr. ny dato for begge dele. Om vi blive bedt 

om at lægge lokaler til, vides endnu ikke. 

 

Pkt.2. 

Økonomi - herunder endeligt regnskab for 2019 

Der er pt. et underskud på 1517 kr 

NH vil sende en opdateret licensliste, med hvem der har betalt. 

DG har modtaget sit honorar for marts. 

Der forventes tilskud fra kommunen i slutningen af juni. 

AF rykker oldboys, SK rykker senior og JN rykker ungdom. 



 

 

AF undersøger fortsat, om Fredericia Eliteidræt kan tilbyde fysioterapeuter, som vi kan anvende 

 

Vedr. MobilePay: Alle b-medlemmer bedes fremsende de manglende oplysninger til NH. Med det 

samme. 

 

Pkt.3. 

Div. udvalg 

 

Sponsor 

EWII-logo sættes på vores to nyeste pavilloner, som var sponseret af denne virksomhed. AF beder 

klubhusudvalgsformanden om at løse opgaven, så der kan tages fotos heraf til EWII. 

 

Der søges fortsat en ny formand til dette udvalg. 

 

Klubhuset 

Det kører godt med Liller - han er en god pedel og effektiv. Der sker noget og han får fulgt op på 

sagerne. 

Der er stadig opfølgning på fuger - SK vil spørge om Liller vil sørge herfor. 

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. 

 

AF holder kontakt med den interne arbejdsgruppe, der i efteråret blev nedsat med det formål at få 

bygget et ekstra skur med indvendig isolering. AF sørger for ansøgning til byggetilladelse ved 

kommunen. Bestyrelsen vedtog den 29.1.20 at gå videre med projektet - under den forudsætning, at 

byggeriet ikke belaster klubkassen. 

 

Vedr. sponsoratet fra Jem & Fix fra 2019, holder SK fortsat kontakt med dem vedr. brug af 

gavekortet, som vi fik i fjor. 

 

SK sørger for flere klubhusnøgler, samt overblik over, hvor hvem der har de nuværende nøgler. 

 

Taget skal observeres for mulige skader.  

 

Oldboys 

Logen har den 1.3.20 doneret kr. 1.583 til udbedring af klubhus. 



 

 

 

Loge-arrangement i klubben lørdag den 21. marts foreløbig udsat til lørdag den 15. maj. Grundet 

corona-krisen. 

 

Oldboys-tur til Odessa i maj blev aflyst grundet corona-krisen. 

 

AF vil undersøge hos logens præsidium, om Scandinavian Sevens i Kastrup i august skal tilbydes 

alle logemedlemmer / oldboys. 

 

Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er dags dato på lidt over 18.000 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 

Intet nyt siden nedlukning grundet Covid-19. 

Dog var der ikke den store tilslutning til træning inden. Til gengæld er de nye ungdomsspillere 

blevet godt taget imod og DG har gjort det godt. 

SK og AF tager samtale med cheftræner DG vedr. resten af 2020-sæsonen. 

 

 

Ungdom 

Intet nyt siden nedlukning grundet Covid-19. 

Godt nyt dog på trænersiden - Holm har meldt sig som ungdomstræner til U16. 

Bootcamp er aflyst grundet Covid-19. 

Der tales stadig med flere potentielle nye trænere. 

Der er uddannet 3 dommere til ungdomsrækkerne fra klubben. 

 

Presse 

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

Ellers intet nyt. 

 

 

EGIF 

Seneste HB-møde foregik den 9.3.20. AF deltog. Referatet er rundsendt til vores øvrige bestyrelse. 

mailto:formand@erritsoerugby.dk


 

 

Pkt.4. 

Indkommende post 

Mails fra: 

Keld Vestergaard vedr. Klimaskærm, som skal søges senest den 30. april - se ovenfor. 

Videresendt fra NH, Mobile Pay som ønsker oplysninger på bestyrelsesmedlemmer - dette gøres 

ASAP. 

DGI nyhedsbrev indeholdende idéer til hjemmeøvelser. 

Roskilde Vikings indeholdende DK Corona rugby challenge. 

Kultur- og idrætsudvalget med info om ændringer internt - Lars Ejby træder ud og Susanne 

Bjerregaard Mørch er ny formand. 

Videresendt af AF fra DRU licensliste 2020. 

DRU vedr. opstart af sæson påregnes den 2. maj. 

Videresendt af AF fra Thomas Vad Holm, Vej og Park - Drift, om nedlukning midlertidigt grundet 

Covid-19. 

Videresendt af AF, fra Formand i HB, infobrev fra DGI om håndtering af Covid-19 i foreninger. 

Videresendt af AF, fra EIC vedr. nedlukning som følge af Covid-19. 

Videresendt af AF, fra DRU vedr. aflysninger af arrangementer under nedlukning ifm Covid-19. 

Videresendt af AF, fra DRU vedhæftet retningslinjer ifm. Covid-19. 

Videresendt af AF, fra fritidskonsulent, Birgitte Jakobsen, vedr. Conventus. 

DRU vedhæftet vejledning fra DIF til udsatte årsmøder. 

Videresendt af AF, fra Kristoffer Lukmann Riddersholm, idrætskonsulent, vedr. appel fra Fredericia 

Kommune . 

Videresendt af AF, fra DRU vedhæftet plakater til print, som kan hænges op udenfor klubhuset. 

Formand HB vedr. aflysning af dilettant grundet Covid-19. 

Videresendt af AF, fra DRU vedr. tilmelding til træner- og dommeruddannelse. 

Videresendt af AF, fra Rikke Ejlskov vedr. aktiv fredag. 

Videresendt af AF, fra Anna Visbye Bendtsen, eventkoordinatorelev Fredericia Shopping, vedr. 

Foreningsdag 2020. 

Videresendt af AF, fra Birgitte Jakobsen, fritidskonsulent vedr. timer i næste sæson. 

Videresendt af AF, fra EIC vedr. booking til bootcamp i Ungdom. 

Videresendt af AF, fra Dana e-Cup marketing team vedr. FIFA turnering. 

Videresendt af AF, fra Lillebror lotteri 2020. 

Videresendt af AF, fra DGI nyhedsbrev. 

Videresendt af AF, fra HB indeholdende årsregnskab. 

Videresendt af AF, fra Legal desk vedr. gratis værktøj til håndtering af trænerkontrakter. 



 

 

Videresendt af AF, fra Bishopcup - international rugby 10s. 

Videresendt af AF, fra Fredericia eliteidræt. 

Videresendt af AF, fra Jysk fynske medier vedr. indrykning af billede af Agger. 

DRU vedhæftet dokument om rugby weekend. Dette er aflyst. 

Formand HB vedhæftet dokument om dilettant program samt EGIF sport. 

Videresendt af AF, fra Scandinavian sevens 2020 vedhæftet invitation hertil. 

Videresendt af AF, fra Urbania Street Food Fredericia vedr. arbejde til RUB. 

Videresendt af AF, fra Kristoffer Lukmann Riddersholm, idrætskonsulent vedr. kursus - idræt for 

børn. 

Videresendt af AF, fra Bern city sevens vedr. tilmelding til turnering. 

Videresendt af AF, fra Preben vedr. plakater til rekruttering. 

 

Såfremt bestyrelsesmedlemmer vil høre nærmere om den gennemgåede indkomne post, bedes de 

kontakte HU eller AF. 

 

 

Pkt.5. 

Kommende arrangementer - herunder generalforsamling 

Det aftales, at vi ser tiden an ift. hvornår det atter kan lade sig gøre at mødes fysisk igen. 

Dog kan det, hvis det trækker ud med Covid-19, tænkes at der kan afholdes en virtuel 

generalforsamling, således at årsregnskabet kan blive godkendt.  

 

- Generalforsamling: Muligheden for en virtuel generalforsamling blev diskuteret. Vi afventer dog 

udviklingen indtil næste b-møde i starten af maj, og følger løbende råd og vejledning fra DRU, DGI 

og DIF herom. 

- Krofest eller grillaften: Øverst på programmet, når vi åbner op igen efter sundhedskrisen. 

 

Pkt.6. 

Evt. herunder næste møde 

SK bestiller nøgler til dem der mangler. 

Overvejelser om genopstart af rugby-fitness - FB vil overveje om hun vil stå for det. 

Vi vil gerne have gang i noget socialt igen - alle går i tænkeboks herom. 

Taget skal observeres for mulige skader - JN taler med Hanne herom. 

Krus er indkøbt til årets skulderklap og årets spiller - begge for 2019. 

 



 

 

Næste møde afholdes som udgangspunkt også via Skype den 7. maj kl. 19.30. 


