
Bestyrelsesmøde d.24-02-21  
 

Deltager: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Niels Hejslet, Steen 
Kristensen, Fie Severinsen. 

Sted: Online 

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) 
Kvinde rugby 
Oldboys 
Senior 
Ungdom 

Pkt. 4.Indkommen post. 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

 Generalforsamling 

 Klubhåndbog 

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

 

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

• Referat fra Januar godkendt af alle pr. mail. 
• Håndbold afd. Har meldt positivt tilbage om holdsamarbejde uden for sæsonen. 

Kontaktinformationer er fremsendt. Fie følger op. 
• Kurt i dialog med Kristoffer Riddersholm om opdatering af vores klubhåndbog. Han 

vil gerne hjælpe og der skal aftales kickoff møde hvor Bubsi, Pertti og Kurt deltager. 
• Vi flytter Generalforsamlingen til vi må mødes fysisk. 
• Årsplan gennemgået. 
• Byggefelt ryddet, med hjælp til fodbold. 
• Besøg hos Design Modul der bygger klubhuset, Liller, Peter, Ole og Pertti. 
• Status møde med EIC. 
• Indstilling til Årets Leder i EGIF indstillet før deadline. 
• Vi er tilmeldt DRU Rep. møde (Pertti). 

 

  



 

Pkt. 2.Økonomi 

• Ser OK ud, der er kommet 75.000 kr. af 135.000 kr. ind til tribune derfor lidt 
misvisende. Kontingent på 13.800 kr. er blevet betalt. Frist er 1/3. 

• Oldboys kontingent skal revurderes, forslag til Generalforsamling. 
• Hele bestyrelsen skal forbi Niels og skrive under på en fuldmagt til Pertti til konto 

specifik til Oldboys Logen så den kan separeres fra klubben. 
 
. 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

• HB møde 1. Feb. Pertti deltog. 
• Kurt Hansen stopper i HB. Afløser ikke fundet. 
• E-Sport er kommet op og køre. 
• Generalforsamling udsat. 

Sponsor 

• Der er sendt ansøgninger om sponsor til flere større virksomheder i kommunen. 

Presse  

• Intet nyt. ”Sport” er lagt på pause. 

Kvinderugby 

• Vi prøver at få håndbold med på ideen om at deltage i vores træning. Fie er 
tovholder og Bubsi hjælper med det praktiske. 

• Fie fortsætter sit igangværende projekt, hvor Hans Erik allerede er inddraget. 
 

Klubhus (drift) 

• Klubhuset må kun anvendes til toiletbesøg. 

Oldboys 

• Intet nyt. 
• Ansøgninger til Logen modtages stadigt.  

Senior 

• Vi har inviteret Esbjerg med til vores træning da de ikke er så mange. Dennis er 
enig i samarbejdet og vil gerne hjælpe. 

• Træning starter i næste uge. 
 



Ungdom 

• Starter i næste uge med 2 x træning i ugen. 

 

Pkt. 4.Indkommen post. 

10/2 – Info fra Kurt Hansen at DGI/DIF Corona pulje til støtte af tabt økonomi forventes 
           åbnet for ansøgninger i Marts/April. Kurt giver besked når han ved mere. 

15/2 – Reminder fra DRU om deadline for forslag til REP-mødet. Vi har ingen. 
 

18/2 – Tilbud om online kursus i Conventus: 

Det første er et introkursus og afholdes d. 11.3. kl. 19-21. 
Det andet er et finanskursus og afholdes d. 20.4. kl. 19-21. 

24/2 – Mail om støtte pulje (300.000 kr.) til ”Gode ideer til at øge tilgængeligheden i  
           forenings- og kulturlivet” Øget adgang for handicappede for at kunne deltage.  

25/2 – Nye restriktioner fra DRU, vi starter træning i næste uge.  Pertti informerer.  

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

• Vi flytter Generalforsamlingen til vi må mødes fysisk, ubestemt tid. 

 
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Vi sender ansøgning til kommunen på fundament til tribune. 
• Næste møde 25/3 kl.19.00 i det nye klubhus. 

 


