
Tidspunkt: 19:00 - 21:00 
Titel: Bestyrelsesmøde 
Sted: EIC 
Gruppe: Bestyrelsen 
Deltager: Allan Pertti Frandsen 

Kurt Due Petersen 
Steen Kristensen 
Jan Nielsen 

  
Dagsorden: 
Pkt. 1.Opfølgning på referater, siden sidst, sociale medier, nyt klubhus / nye baner, samt årsplan. 

Referat fra mødet d.27/8 er godkendt af alle deltagere og arkiveret i Conventus. Lagt på websiden og FB. 

Helle Ullerup er stoppet i bestyrelsen og suppleant Kurt Due Petersen er trådt ind som sekretær til 
kommende Generalforsamling. Mail, Conventus og Webside er ændret/opdateret. 

Underskrevet referat fra Generalforsamlingen er modtaget fra Ole Bang. Det er lagt på websiden og 
Conventus samt mødet arkiveret.  

Der har været afholdt en del møder i udvalget for det nye klubhus/baner. Udvalget vil fremlægge planerne 
når noget konkret er afklaret snarest muligt.  

Der har været afholdt møde med DRU omkring rekrutteringsprojekt. Kommunen vil finansiere hjælpere. 

Årsplanen gennemgået. 

Pkt. 2.Økonomi 

Vi har dags dato et overskud på 8.974,73 kr. det giver en kapital, på – 8.731,44 kr. Vi forventer dog at tallet 
bliver større grundet Corona nedlukning.  
Vi mangler stadig at få nogle penge ind på medlemskontingent og kommunen. 
Vi har modtaget 15.000 kr. fra DIF til indkøb af Klyngemaskine – Niels har bestilt. 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

Regnskab for Vennerne fremlagt, indtægt på ca. 55.000 kr., vi får 6.900 kr. fra Vennerne, ca. 1.000 kr. 
mindre end sidste år. Der er færre der bruger OK kort. 

Svømme afd. Slår sig sammen med Delta Svøm, forventet i feb. 2021. Tilgang på ca. 650 medlemmer. 
Arbejder bla. på nyt navn til den kommende fusions klub. Komplet plan forventes fremlagt i dec. 

Vi har sagt ja til fyrværkeri flyers som kan medbringes ved køb, vi får 10% og køber får et batteri til 199 kr. 



Sjov lørdag aflyses grundet Corona. 

Selvom Dilettant blev aflyst, har sponsorer og Håndværkerforeningen give os 50% alligevel. Dermed 
overskud på ca. 29.000 kr.  

Kurt H har informeret Birgitte om at i EGIF er Rugby økonomisk hårdest ramt med tab på 42.000 kr. Der vil 
blive drøftet i kommunal regi om vi kan få det dækket. 

Vi mister 35 kr. i tilskud pr. medlem under 25 år. Dette skyldes at nogle af pengene skal gå til at hjælpe de 
hårdest ramte foreninger og haller der har mistet indtægter. 

Niels skal sende tal på mistede medlemmer til Kurt H, han kan ikke bruge opgørelse i %. Niels er informeret 
herom. 

Byggeplaner skrider planmæssigt frem, tilbud er modtaget i denne uge og evalueringen er i gang. 

E-Sport har bestyrelsen på plads og skal i gang med at købe udstyr. Budget på 75.000 kr. 

Jacob undersøger mulighed for bestyrelsesforedrag (afdelinger) med Michael Andersen (ex Team DK) 

Næste HB-møde er d.7/12 kl.18.00 

 
Sponsor 

Pertti overdrager alt info til Brian Jochumsen som er ansvarlig. 
 
Presse 

Intet nyt 
 
Klubhus (drift) 
 
Der er ikke nogen aktiviteter. 
 
Oldboys 

Næste arrangement er planlagt til 7 november.  
Økonomien er god, evt. ansøgninger sendes til Pertti. 

Senior 

Senior julefrokost d.28/11 – Kenneth står i spidsen. 
Der er spillet to kampe mod Aalborg, begge kampe tabt. 
Det kører godt, god stemmening i truppen. 

 



 

Ungdom 

Vi har fået 6 nye spillere.  
 
Sociale arrangementer er aflyst. 
 
Der forventes at kunne arrangere nogle kampe. 
 
Flere spillere deltager i træningslejr i Odense i uge 42. 

Pkt. 4.Indkommen post. 

30/8    DGI, info om nye børneattester – Sendt til Bubsi 
4/9      Invitation til samarbejde for at hverve nye medlemmer (Let’s Go)  – Christoffer Riddersholm 
9/9       Invitation til U-turnering i Frankrig 2021 – Sendt til Bubsi 
9/9      Opdatering COVID-19 status fra DRU – Pertti taget action 
12/9    Henvendelse fra BBR ang. Ikke anmeldte bygninger. Ikke relevant  
            grundet flytning af klubben. Kurt svarer 
14/9    DRU oplyser de ikke kræver turneringsgebyr i 2020. 
17/9    DRU opdatering på COVID-19, ros til os - Pertti taget action 
17/9    Diverse oplysninger om håndtering af COVID-19 fra kommunen – Pertti taget action 
18/9    DRU informerer om aflysning af alle aktiviteter til 4 okt. 
21/9    Invitation til Lederforum i Fredericia Eliteidræt – Vi kunne ikke deltage. 
22/9    DRU informerer om COVID-19 – Pertti taget action 
23/9    Kommunen sendt info om Corona Task Force. 
29/9    ”Sport” udkommet. Lagt på websiden og FB. 
29/9     Invitation til Let’s Go projektet – Vi deltager ikke grundet manglende resurser og vi et lignende                      
forløb med DRU. 
30/9    Information omkring omprioritering af midler i klubberne grundet Corona. 
2/10    Henvendelse fra DRU ang. Kvinderugby – Sendt videre til Fie der er ansvarlig for kvinder. 
5/10    Opdateret COVID-19 retningslinjer fra DRU modtaget – Pertti taget action 
6/10    Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget 
 
Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

Kommende kamp aflyses grundet usikkerhed omkring afvikling. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 
 
Næste møde 12/11 kl.19 i EIC 


