
Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 27. aug. 2020 

Tidspunkt: 19:00 - 21:20 

Sted: EIC-mødelokale 1 

Deltagere: 

Fie Severinsen Bøgh (FB). Deltog via Teams. 
Jan Nielsen (JN) 
Niels Hejslet (NH) 
Steen Kristensen (SK) 

Pertti Frandsen (APF), referent 

Afbud:                    Helle Ullerup (HU) 

Dagsorden: 

Pkt. 1.Referater, siden sidst, corona, sociale medier, nyt klubhus / nye baner, samt årsplan. 

Pkt. 2.Økonomi 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

Sponsor 

Presse 

Klubhus (drift) 

Oldboys 

Senior 

Ungdom 

Pkt. 4.Indkommen post. 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

  

Pkt.1. 

Da dette var første b-møde siden generalforsamlingen 25. juni 2020, konstituerede bestyrelsen sig: 

HU sekretær, NH kasserer, JN næstformand og ungdomsansvarlig, SK senioransvarlig og FB ansvarlig for 
kvinde-rugby. På generalforsamlingen blev tidligere formand Kurt Due Petersen (KDP) genvalgt som 
suppleant. Derudover henvises til referat fra generalforsamlingen, som snarest vil blive offentliggjort. Her kan 
man læse mere om medlemmer af diverse udvalg i klubben. 

Referat fra ekstraordinært b-møde afholdt (via Teams) 16. maj samt referat fra b-møde afholdt 25. juni blev 
begge godkendt. APF lægger snarest referaterne i Conventus, låser dem, og lægger dem op på 
hjemmesiden - med efterfølgende offentliggørelse på klubbens facebookgruppe. 

  

Covid-19: Vi bruger fortsat håndsprit, overholder grænsen for maksimale antal personer i en forsamling og 
lever i alle henseender op til alle DRUs regulativer. Før, under og efter rugbytræning. 

I starten af b-mødet lovede APF en gennemgang af PP-fil om genåbningens fase 5; en PP-fil som DRU 
fremsendte tidligere på måneden. Da gennemgangen af PP-filen ikke blev foretaget under b-mødet, er PP-
filen vedhæftet dette referat. 



APF vil som klubbens corona-ansvarlige snarest opdatere vores klubs kommunikation desangående og 
offentliggøre det på hjemmesiden med link til facebookgruppen. 

  

Nye baner / nyt klubhus: Det blev bemærket, at den nedsatte interne arbejdsgruppe bestående af seks 
medlemmer (heraf tre bestyrelsesmedlemmer) ikke benyttes. SK, som er medlem af arbejdsgruppen, lovede, 
at hele arbejdsgruppen vil blive inddraget senere i forløbet, fx når de indkomne forslag fra entreprenørerne 
er modtaget af bygherren, EIC. Kommunen afholder alle omkostninger til byggeprojektet og anlæggelse af 
vores nye baner. 

Qua sin erfaring har OB indtaget rollen som styrmand for vores interne arbejdsgruppe. I juli blev der afholdt 
møder med EIC, arkitekten (Billund-Hansen) og kommunens planafdeling. Desuden er der afholdt møder 
med Fodbolds formand og næstformand. Der skal nemlig laves et fælles oplæg til kommunens planafdeling, 
fordi opførelsen af vores nye klubhus og Fodbolds tordenvejrsskur skal ske på dispensation, samt fordi 
kommunen, der betaler for vores nye klubhus, anser vores nye klubhus og fodbolds tordenvejrsskur som én 
og samme byggesag. 26.8.20 afholdt OB og SK seneste møde med Fodbolds næstformand. Samarbejdet 
forløber godt. 

EIC har udsendt hele byggeprojektet i udbud hos 4 entreprenører. Deadline for modtagelse af 
entreprenørernes bud er 11.9.20. Umiddelbart herefter skal budene vurderes hos EIC, hvor vi som klub 
sidder med ved bordet. 

Møde med Preben Rasmussen (PR), DRU-udviklingskonsulent: 
Foregik torsdag den 20.8.20 i vores klubhus. JN og APF deltog. Fokus var på rekruttering af flere børn og 
unge til vores klub, samt bedre fastholdelse af nuværende medlemmer. JN udtrykte tilfredshed med, at DRU 
har taget initiativ til dette møde. Dette initiativ ligger nemlig fint i tråd med vores mål om at få flere helt unge 
mennesker til at dyrke rugby i vores klub. Vi har hårdt brug for spillere i årgangene U/8, U/10 og U/12. PR vil 
nu udarbejde projektbeskrivelse til vores kommune, så der kan rejses kommunale midler til aflønning af to 
medlemmer eller supporters af vores klub, som får til opgave at rekruttere flere børn og unge fra 
lokalområdet som nye medlemmer af vores rugbyklub. Opgaven har højeste prioritet. Efter mødet fik PR 
fremvist stedet for vores nye baner og nye klubhus. Han udtrykte stor tilfredshed og har videregivet sin 
holdning til DRUs sportschef. 

  

Årsplan 2020 blev gennemgået for juli, august og september. NH bemærkede særligt: 

Ansøgninger til Fredericia Idrætsråd og Fredericia Eliteidræt skal fremsendes i september. APF koordinerer 
med NH, så deadlines overholdes. 

Sociale medier: Intet at bemærke. 

Pkt.2. 

Økonomi 

NH fremlagde økonomisk status år-til-dato. Vi har pt. en positiv kassebeholdning. Den forventes anvendt til 
drift, rugbyevents og anskaffelser inden årets udgang. 

Vi mangler stadig at modtage kommunalt tilskud. Sponsorpenge fra OK er dog modtaget via EGIF. Ligeledes 
der er modtaget tilskud fra EGIF-Sponsorudvalget samt tilskud fra EGIF’s Team Ungdom. APF har takket 
sponsorudvalget og Team Ungdom for begge tilskud. 

Vi fik i 2019 kommunalt tilskud på 5.000 kroner til anskaffelse af klyngemaskine. Ovennævnte tilskud på 
8.000 kroner fra EGIFs sponsorudvalg er også øremærket køb af en klyngemaskine. 

Beslutning: JN køber nu klyngemaskine til en samlet pris i omegnen af 13.000 kroner. 

Vores talent- og elitesatsning (aflønning af cheftræner Dennis Graversen, DG) balancerer år-til-dato med de 
15.000 kroner, han tidligere i år fik udbetalt. SK og APF tager snarest en samtale med DG om hans 
forventninger til aflønning resten af 2020 – set i lyset af corona-situationen. Det er bestyrelsens helt klare 
mål at fastholde DG som cheftræner. 



For første gang i 3½ år har førsteholdet fået nye spilledragter: 22 sæt trøjer, shorts og sokker. Bestilt hjem 
på rekordtid af JN. Spilledragterne, der er i samme stil som U/18-holdets, blev taget i brug første gang lørdag 
den 22.8.20 i en træningskamp ude mod Aalborg-Holstebro. På spillertøjet ses firmalogoer fra vores tre 
elitesponsorer: PL Jessen, MRAS og Tandlægerne Vejlevej. 

NH har for nylig udsendt info om kontingentbetaling for resten af 2020. JN, SK og APF følger op i de 
respektive afdelinger for ungdom, seniorer og passive medlemmer. 

  

Pkt.3. 

Div. udvalg 

Sponsor: Brian Jochumsen (BJ) blev på generalforsamlingen valgt som eneste medlem af udvalget. APF 
introducerer ham snarest for hele opgaven. 

Klubhuset: BJ blev på generalforsamlingen valgt som eneste medlem af udvalget. Thomas ’Liller’ Pedersen 
har desuden tilbudt sin hjælp i den udstrækning, han kan være med. Dermed er der fortsat godt styr på 
driften af vores klubhus. 

Det blev konstateret, at det gavekort fra JEM & FIX på 20.000, som vi fik i fjor, stadig kan anvendes. Det 
gemmes derfor til en senere lejlighed. 

Byggetilladelse til ekstra redskabsskur blev, som nævnt i seneste referat, modtaget 29. maj. Kommunen har 
dags dato ydet tilsagn om tilskud på 27.000 kroner til dette byggeprojekt. En forudsætning er, at udgifterne til 
projektet afholdes i 2020. Da vi grundet planerne om flytning af vores baner og opførelsen af nyt klubhus på 
den anden side af jernbanen, ikke får brug for at bygge det ekstra redskabsskur på vores nuværende 
placering, søger vi om at få de 27.000 kroner tilknyttet vores nye klubhus m.m. Ansvar: APF. 

Oldboys 

Det udsatte loge-arrangement i klubben den 16. maj blev grundet corona-situationen udsat til lørdag den 7. 
november. Vi satser på, at det kan gennemføres den 7.11, især fordi alle øvrige oldboys-events tidligere i år 
er enten er blevet udsat eller aflyst. 
Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er fortsat på næsten 17.000 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 

SK kunne berette om: Tilgang på 5 nye spillere i år: Helgi, Adam, Jonathan og Filip-Daniel, samt Hans K, 
som er rykket op som senior. Målsætningen er at stille fuldt hold resten af sæsonen, samt spille de fem 
planlagte kampe i 2. division vest. Med brug af så få oldboys som muligt. 

Planlagt træningskamp ude mod ARK den 15/8 blev aflyst grundet corona. I stedet gennemførte spillerne 
samme dag og aften Beach Rugby på Østerstrand, hvor koner / kærester også blev inviteret. Godt 30 
deltagere fik en god rugbyoplevelse og vist de øvrige strandgæster, hvad rugby også har at tilbyde. 

Holdet spillede desuden træningskamp ude mod Aalborg-Holstebro i lørdags den 22/8. Det blev et nederlag 
på 2 – 3 forsøg. Men mange gode debutanter på vores hold. En god – forsinket – start på sæsonen 2020. 

Turneringsplan for førsteholdet i resten af 2020 har SK hængt op i klubhuset. Den offentliggøres snarest på 
seniorernes facebookgruppe. APF offentliggør den dernæst på hjemmesiden samt klubbens åbne 
facebookgruppe. 

Ungdom 

JN kunne berette: 
Der trænes fortsat hver tirsdag kl. 17 – 18.30. På grund af de aflyste stævner grundet corona, og risiko for 
flere aflysninger eller udsættelser, har vi mistet spillere i børne og ungdomsrækkerne. Hvor mange, kan vi 
først opgøre, når sæsonen er slut. Vi har dog et helt U/14-hold. Og forbi rugby-eleverne fra Billeshave 
Efterskole hentes og bringes til træning hver tirsdag, kommer antallet af unge i deres årgang op på 13 – 14 
drenge eller piger, hvilket er meget positivt. 

mailto:formand@erritsoerugby.dk


JN lover, at der inden årets udgang vil blive gennemført rugbyture til andre danske klubber, hvor der enten 
spilles stævne eller kamp. Opdeling i aldersgrupper, som spiller samtidigt i forskellige klubber, kan blive en 
løsningsmodel. Bestyrelsen holdes løbende opdateret herom. 

Presse 

Næste nummer af EGIF-bladet SPORT udkommer snart. Paul-Erik fortsat god til at indhente stof til tiden. En 
god koordinator. 

Ingen pressemeddelelser siden foråret, selv om der har været gode nyheder: Planer om nye baner / nyt 
klubhus, pænt farvel til Thomas Arvad som træner, m.m. Til september planlægges en eller to 
pressemeddelelser. 

EGIF 

Seneste HB-møde foregik den 24.8.20. APF deltog. Referat er rundsendt til øvrige bestyrelse. Vigtige 
punkter: 

• Generalforsamling i Team Ungdom 24.8.20. Vedtægter opdateret. 
• E-sport etableret. 
• Floorball på vej til etablering. 
• Alle ansøgere til kommunen fik ca. 36% af de ansøgte corona-midler. 

Pkt.4. 

Indkommende post 

• Svar vedr. ansøgning til anlægspulje for idrætsforeninger. Mail af 2.7.20 fra Kultur & Fritid. 
Videresendt til NH 13.8.20. APF besvarer henvendelsen jfr. ovenfor under pkt. 3 (Div. udvalg – 
klubhus). 

• Pressemeddelelse fra EIC om byggeplanerne i 2020 – 2022. Mail af 7.7.20 fra EIC-formand Anders 
Axø og HB-næstformand JB. Har været bragt i alle lokale medier. 

• Corona fase 4 og 5 samt aktivitetskalender 2020. Mail fra DRU af 9.7.20. 
• Kr. 8.000 fra Sponsorudvalget. Mail af 10.7.20 fra HB-næstformand Rasmus Frost Jensen. 

Videresendt til NH 13.7.20. 
• Nordirsk rugbytræner tilbyder sig. Mail af 14.7.20 fra Simon FitzGerald. Besvaret af APF 16.7.20 

med et høfligt afslag og en henvisning til alle øvrige klubber i DK. 
• Sommerhilsen fra administrationen. Mail af 20.7 fra DRU. 
• Talenter i fokus. Mail fra Eliteidræt af 7.8.20. 
• Aflysning af DM-7’s. Mail fra DRU af 11.8.20. 
• B&U aktivitet lørdag den 29. august i VEST. Mail af 13.8.20 fra Preben Rasmussen, DRU. 
• Børnehjælpsdagen. Mail af 14.8.20 vedr. julelotteri 2020. Vi vil ikke gøre brug af det. 
• Brug af kommunale faciliteter. Mail af 18.8.20 fra Kultur- og fritidschef Bodil Schelde-Jensen. 

Fremsendt samme dag til øvrige bestyrelse. 
• Corona fase 5 retningslinjer. Mail fra DRU af 19.8.20. Fremsendt samme dag til øvrige bestyrelse. 
• B&U rugby resten af 2020. Mail af 23.8.20 fra PR, DRU. Videresendt til JN 26.8.20 
• Mail af 24.8.20 fra HB-kasserer Kurt Hansen. Referat fra generalforsamling i Team Ungdom: 

Bekræftelse på tilskud til os på godt 5.300 kr. Videresendt til NH 25.8.20 
• Referat fra seneste HB-møde. Mail af 24.8 fra HB-formand Lars Bøgebjerg (LB). Videresendt til 

øvrige bestyrelse 25.8.20. 
• Flüggers tilbud om rabat. Mail af 25.8.20 fra Flügger på Vejlevej. ”Tilbud om en konto hvor jeres 

medlemmer kan få 20% ved køb i vores butik, 5% af det samlede køb vil blive sat ind på jeres konto 
som foreningen så kan bruge til hvad I nu lige mangler.” Videresendt til NH samme dag. 

• Sæsonopstart 2020. Mail af 25.8.20 fra DRU. Corona, kamprapporter og dommere. Fremsendt 
samme dag til øvrige bestyrelse. 

• Foreningernes Dag. Mail af 27.8.20 fra Udviklingskonsulent / vækst-og byudvikling Lene Bach Jørler. 
Vi takker nej. Ansvar: APF. 



  

Pkt.5. 

Kommende arrangementer 

Ungdomsrugby hos os lørdag den 29.8. Trods få tilmeldinger er vi klar. JN som tovholder og APF som 
medhjælper. 

  

Pkt.6. 

Kommende arrangementer, herunder næste møde. 

SK foreslår at invitere e-sport til rugby. 

SK foreslår, at vi reklamerer for vores sport på Ryes Kaserne og den lokale politiskole. 

Forslag fra FB. Vores sport og klub skal på skærmen i EIC-cafeen. Enstemmigt vedtaget. 

Alle tre forslag blev vedtaget. Den praktiske gennemførelse blev dog ikke aftalt under b-mødet. 

  

Når EIC har modtaget bud fra entreprenørerne, er ekstraordinært bestyrelsesmøde en mulighed. 

Næste ordinære b-møde torsdag den 8.10 kl. 19 – 21 i EIC. APF booker mødelokale. 

 


