Ekstraordinær bestyrelsesmøde den 15. maj 2020

Til stede: Pertti, Fie, Niels, Jan og Helle via Teams

Referent: HU

Dagsorden

Pkt. 1
Genåbning af rugby i Erritsø GIF
Med udgangspunkt i DRU´s rundsendte materiale.
Vi planlægger opstart af træning fra 26. maj.
Vi skal være yderst opmærksomme på rengøring.
Retningslinjerne er fremsendt til Seniortræner, samt klubhusansvarlig.
Kommunikation til seniorspillere går gennem SK, ungdom samt forældre gennem JN.
AF sørger for at få tilladelse af kommunen til at opstarte rugby igen - dette gøres senest mandag.
Vi bringer nyheden om at vi opstarter igen på de sociale medier.
AF sørger for at bestille klipning samt opkridtning af baner.
Der vil ikke være mulighed for at forældre kan overvære træningen, men skal i stedet blive i bilen
e.a.
Træningstidspunktet for ungdom fastholdes - ligeså seniorer.
Klubhuset er kun for bestyrelsen - der vil dog blive åbnet for det ene toilet, som kan benyttes under
træningen.

Trænerne kan gå ind på Activate på World Rugby og finde inspiration til træningsøvelser.
De generelle retningslinjer er gældende.
Der kan søges vejledning/rådgivning ved DRU, kommunen og ved HB.
AF udpeges som Covid-19 ansvarlig.
AF har gennemgået tjeklisten for genåbning af rugby. Herunder rengøringsplan.
Rengøring af toilet samt håndvask før, under og efter træning, herunder brug af sprit - ansvarlige
herfor: JN ved ungdomstræning, Liller ved seniortræning.
Rengøring af udstyr til træningen har trænerne ansvar for, herunder bolde og kegler. (bolde og
kegler rengøres med vand og sæbe før og efter træning)
Der stilles sprit ude i skuret ved boldene med navn på til trænerne.
Ida fortsætter med ugentlig rengøring af klubhuset - AF ansvarlig for etablering heraf.
FB sørger for, at der bliver indkøbt div. remedier til rengøring samt afspritning.

Der vil kun være adgang til et toilet samt håndvask i klubhuset - resten vil være aflåst.
AF rundsender udfyldt tjekliste til bestyrelsen.
JN holder messenger møde med ungdomstrænerne. mhp retningslinjerne.
AF, SK og seniortræner afholder skype møde. mhp retningslinjerne.
AF udsender en kort hilsen på de sociale medier vedr. genåbning i klubben.

Pkt. 2
Eventuelt, herunder næste møde
AF har gennemgået mødet vedr. etableringen af padle tennis m.m.
Vi vil som bestyrelse forholde os til det konkret, når næste forslag fremkommer.

