
 

 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 

 

Pkt.1. 

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

 

Referat 2. april låst i Conventus og lagt ud på hjemmesiden, samt på klubbens åbne facebook-

gruppe via et link. Referat fra ekstraordinært b-møde 15. maj godkendt af alle. 

 

AF deltog online i DRUs repræsentantskab lørdag den 13. juni, samt efterfølgende turneringsplan-

lægningsmøde. 

 

Pkt.2. 

Økonomi 

Kommunalt tilskud til klimaskærm modtaget ca. 15.000 jfr. planen. 

Øvrigt kommunalt tilskud endnu ikke modtaget. 

Vi har pt. et underskud tæt på 0 (nul) kroner. 

 

Kontingenter for 1. halvår 2020: Vi har stadig kun modtaget under halvdelen af den samlede kon-

tingentsum sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt. 

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

 

Pkt.3. 

Div. udvalg 

 

Sponsor 

 

Der søges fortsat en ny formand til dette udvalg. 

 

Klubhuset 

De lovede afvandingsriste og tilslutning af vores tagrende til afvandingskloak foretaget i anden uge 

af maj. 

 



 

 

Byggetilladelse til ekstra skur modtaget 29. maj. Vi har 20.000 kroner fra Jem & Fix gavekort. 

Kommunen har dags dato ydet tilskud på 26.500 kr. Øvrige midler tænkes ansøgt fra EGIFs venner 

og oldboys-logen. 

 

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

at få bygget et ekstra skur med indvendig isolering. Bestyrelsen vedtog den 29.1.20 at gå videre 

med projektet - under den forudsætning, at byggeriet ikke belaster klubkassen. Midler dertil søges 

af NH. 

 

Oldboys 

 

Det udsatte loge-arrangement i klubben lørdag den 16. maj er igen udsat. Grundet corona-situatio-

nen. Til lørdag den 2. november.  

 

Økonomien i logen er fortsat god. Bankbeholdning er fortsat godt 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 

 

I snit 12 mand til hver træning i hele juni. Tilgang på 5 nye spillere siden genåbningen! 

Målsætningen er at stille fuldt hold resten af sæsonen, samt spille de kampe i 2. division vest, som 

DRU måtte arrangere. Grundet corona-situationen vides endnu ikke, om der bliver arrangeret turne-

ringskampe. 

 

Cheftræner Dennis har arrangeret træningskamp ude mod ARK lørdag den 15. august. 

 

Ungdom 

Sommerlejr i Spjald ændres til Sommerlej i Holluf Pile (Odense RC). 

 

Trænings efter corona er kommet i gang. Vi har mistet spillere. Har dog et helt U/14-hold. Efter 

sommerpausen til JN hente Billeshave-elever om tirsdagen og køre dem til træning. 

 

Presse 
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EGIF-bladet SPORT udkommet med lavere antal sider end normalt. Vores genåbning fylder 1 side, 

hvilket er nok. 

 

EGIF 

Seneste HB-møde foregik den 17.6.20. AF deltog. Referat rundsendes til øvrige bestyrelse, så snart 

det modtages. 

 

Dilettant 2020 desværre aflyst. En god indtægtskilde for os er væk i år. 

 

OK-penge vil blive udbetalt til hver afdeling hurtigst muligt. 

 

 

Pkt.4. 

Indkommende post 

Udsat til næste b-møde. 

 

Pkt.5. 

Kommende arrangementer 

Generalforsamling 2020 fra kl. 19. I klubhuset. 

 

Pkt.6. 

Evt. herunder næste møde 

Rugby-fitness: FB og JN overvejer. 

Indendørs træningstider for senior torsdag i vintersæson – alternativ skal findes. Ansvar: AF 

Grundet generalforsamlingen blev der ikke aftalt dato for nyt b-møde.  


