Bestyrelsesmøde d.12/11 i klubhuset

Deltagere: Fie Severinsen Bøgh, Pertti Frandsen, Niels Hejslet, Jan Nielsen, Sten Kristensen, Kurt Due
Petersen

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
herunder henvendelse fra Bambusa
Pkt. 5.Kommende arrangementer.
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.

Pkt. 1.

•
•
•
•
•
•

Opfølgning på referater, siden sidst, sociale medier, nyt klubhus / nye baner, samt
årsplan.
Alle deltagere har godkendt referat af b-mødet d.8/10 – Lagt på Web og FB.
Kurt har modtaget sidste 2 referater fra tidligere B-møder – de er arkiveret -Conventus er nu
opdateret med alle referater.
Der har været afholdt Idræts Festival med Krogsager Skolen – Desværre var en af vores hjælpere
Corona smittet – Skolelederen blev straks informeret og tog action herfra – Pertti tog action i klub
regi.
Der har været afholdt 2 virtuelle intromøder i DRU om den kommende Strategiaftale i DIF – Der
kommer opfølgning fra DRU snarest.
Ros fra skolelederen (Michael) af vores håndtering af Covid-19 sagen. – Stor ros til Pertti.
Årets senior spiller – Sten har ansvaret. Kurt bestiller krus.

Pkt. 2.
•
•

Økonomi
Banken dækker vores tab på klyngemaskinen bestilt i UK. Firmaet leverede ikke bestilte vare, men
fik penge (ca. 16.000 kr.)
Vi har søgt ca. 80.000 kr. i Corona støtte, til at dække bla. mistede koncert indtægter, vi forventer
svar i december.

Pkt. 3.

Div. udvalg

EGIF
•
•

Ingen møde afholdt siden sidst.
Gennemgang af tegninger af kommende klubhus, næste møde d.7/12

Sponsor
•

Pertti følger op på Brian J (Ansvarlig)

Presse
•
•

TV-2 besøgte os til træning. Vi hører nærmere hvis det bliver brugt.
Nye nummer af ”Sport” – Endnu en gang godt arbejde af Paul Erik.

Klubhus (drift)
•

Ingen aktiviteter.

Oldboys
•

Arrangement d.7/11 aflyst pga. Covid-19 restriktioner.

Senior
•
•
•

Der er kommet licens på Magnus Cooper.
Sejr over Lindø – 3 debutanter.
Indendørstræning for senior er på plads, tider sendt til Sten af Pertti.

Ungdom
•
•
•
•

U14 har været i Aalborg, god tur med mundbind!
To hold tager til hhv. Roskilde og Hundested d.14/11.
Flere nye spillere på U14.
Billeshave Efterskole kommer hver tirsdag og træner.

Pkt. 4.

•
•
•
•
•
•

Pkt. 5.
•
•
Pkt. 6
•
•

Indkommen post
herunder henvendelse fra Bambusa
15/10 Invitation til at deltage i julemarked i midtbyen – Vi takker nej.
21/10 Invitation til Queens Rugby 7 Festival i Paris, kvinde rugby turnering
d.14-20 juni 2021 – Vi tage kvinde rugby med som punkt på næste møde.
27/10 Nye restriktioner og retningslinjer på Covid-19 fra DRU – Pertti har fulgt op.
2/11 Ny udgave af ”EGIF Sport” – Lagt på web/FB
4/11 Nyhedsbrev fra Fredericia Eliteidræt – Pertti rundsender til alle.
Henvendelse fra Bambusa ang. salg af strømper – Vi tænker over det til næste møde, Pertti er
tovholder.

Kommende arrangementer.
Senior julefrokost aflyst.
Ungdom laver alternativ julehygge.
Eventuelt, herunder næste møde.
Torsdag d.10/12 kl.17.30 hos Fie.
Forespørgelse om afholdelse af Veteran Turnering for mellem 15 og 20 hold fra hele Europa. Vi
takker nej grundet flytning af klubhuset. Men melder tilbage at vi gerne holder i 2023

