
Bestyrelsesmøde d.10-12-20  
 

Deltager: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Niels Hejslet, Steen 
Kristensen, Ole Bang 

Dagsorden: 

Pkt. 1.Opfølgning på referater, siden sidst, 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 og DRU-strategiplan 

 

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

- Opdatering på klubhusprojektet af Ole Bang, online info d.21/12 kl.19. Pertti laver 
invitation og tjekker teknik med Kurt. 

- Alle har godkendt referat fra sidste møde. 
- Klubben lukket 17/11 – 30/11 pga. Corona tilfælde. 
- Pertti laver julehilsen til sponsorerer. 
- Der er styr på vintertræning, Pertti. 

 

Pkt. 2.Økonomi 

- PT. ser det OK, da vi modtager ca. 28.000 kr. i Corona tilskud. 
- Mangler ca. 2.500 kr. i kontingent, hovedsageligt ungdom. 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

- Pertti har fået 200 flyers (fyrværkeri) Ungdomsspilleren får 10 stk. hver. 
- Sjov lørdag aflyst i januar og februar. Der er ikke planlagt flere. 
- OK tjansen er aflyst. 
- Ingen dilletant i marts, muligvis i maj. 
- Vi skal fremsende forslag til årets leder pris. Deadline 31/1, Pertti skriver indstilling. 
- Næste HB møde 1/2 



 

Sponsor 

- Intet 

Presse  

- Intet 

Klubhus (drift) 

- Intet, lukket pga. Corona. 
- Vi prøver at sælge det der er tæt på sidste brugsdato. Pertti snakker med Liller 

Oldboys 

- Oppe på 55 medlemmer. 3 nye optaget. 
- Økonomien er god, send gerne ansøgninger.  

Senior 

- Årets spiller er fundet. Han kåres når vi får mulighed for at mødes igen. 
- Indendørstræning lukket. Starter muligvis i januar om onsdagen. Mere info senere. 

Ungdom 

- Har været i Roskilde + Hundested, desværre Corona smitte hos en leder fra anden 
klub. Alle testet, ingen smittede. 

- Der trænes stadig udendørs, indtil frosten kommer. 
- Der arbejdes på projekt med kommunen hvor vi stille med instruktør på skolerne. 

Det bliver lønnet opgave. Vi afventer svar.  
- Alle trænere fortsætter næste sæson. 

 

Pkt. 4.Indkommen post. 

17/11 - Journaliststuderende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole beder om 
udfyldelse af spørgeskema om rekruttering af frivillige.  -  Pertti har svaret. 

20/11 – Indstilling af navne til Året Idræts priser, deadline 12/12.  – Pertti indstiller. 

25/11 – Invitation til Kvinderugbykonference 10/1/2021, deadline 3/1/2021. – Fie deltager, 
og tilmelder selv. 

30/11 – EIC forespørgelse om vi skal bruge timer i Jul/Nytår – Pertti svaret vi ikke skal 
bruge timer i    uge 52+53. 

3/12 – DRU, opdaterede Corona restriktioner. – Pertti delte dem med relevante personer. 

4/12 – EGIF ”Sport” modtaget elektronisk – Lagt på web og FB. 



7/12 – Kommunen, reminder på ansøgning af lokaletilskud, deadline 3/1/2021 - Niels tager 
action? 

8/12 – Nyhedsbrev, Fredericia Elite – Sendt rundt til bestyrelsen. 

9/12 – Indkaldelse til Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i EIC – Pertti deltager 

10/12 – DRU, tilmelding til Senior turnering 2021, deadline 4/1 – Kurt tilmelder. 

10/12 – DRU, oversigt over særlige restriktioner. – Pertti deler med relevante personer.  

 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

Generalforsamling, dato ukendt. 

 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde og DRU-strategiplan 

- Næste møde d.28/1 
- DRU-strategiplan drøftes på næste møde 

 

 


