
Bestyrelsesmøde d.28-01-21  
 

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

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. 

o Referat fra december godkendt af alle. 
o 2021 opdateres og rundsendes af APF. 
o Smart-TV + sofa doneret af Adam Richardsson 11/12. Står hos Boxleje i 

Snoghøj. 
o Ekstraordinært repr.møde i EIC 14/12. Ændring af vedtægter. Under 

eventuelt fik Pertti fra Lars Bøgebjerg lovning på, at der laves en skriftlig 
aftale med EIC og kommunen, så vi som rugby klub får dokumentation på, at 
det kommende klubhus er vores. 

o Online infomøde om nye baner / nyt klubhus 21/12. Ole og Pertti + 12 
deltagere + videooptagelse. 

o Vaskemaskine & tørretumbler modtaget 28/12. Doneret af Kim ’Humle’. Står i 
skur. 

o Fjernelse af fliser på sidste 3 sider af ny seniorbane + beskæring af buske / 
krat ved ungdomsbaner 28 – 29/12. Tak til PL Jessen for containere, jord og 
bortkørsel. 

o Nuværende målstolper + alle sponsorskilte flyttet & klubhus-inventar pakket 
ned 2/1. 



o Klyngemaskine modtaget 5/1. 
o Stadion ur / måltavle mangler fortsat den sidste reparation før den er 100% 

klar. 
o Kvinderugby-konference 10/1: Fie og Pertti. 
o Møde med Vej & Park 19/1: Liller og Pertti. Afstemningsforventning gik bedre 

end ventet. 
o Møde med arkitekt, klubhusleverandør og EIC 19/1: Afstemningsforventning 

vedr. byggefelt. 
o Møde med Kultur & Idræt & DRU-konsulent 22/1: ’Let’s Go Projekt’. SE 

under UNGDOM! 
o 8 x foringer modtaget 22/1. Testet af Ole og Pertti og fundet OK. 
o Opmåling af seniorbane 22/1 af Ole og Pertti. Plads til max. banebredde 70 

m + sikkerhedsafstand min. 5 m i hver side. 
o Kontrakt med cheftræner Dennis underskrevet 25/1 

 

Pkt. 2.Økonomi 

- Årsregnskab 2020 fremlagt, overskud på ca. 1100 kr. 
- Kvittering på klyngemaskine fremsendt til tilskudsgiverne. 

. 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

- Intet HB møde siden sidst. 
- Pertti indstiller kandidat til Årets leder i EGIF, deadline 31/1. 
- Næste HB møde er ½. 

Sponsor 

- Intet nyt, vi gentænker udvalget.  

Presse  

- Vi havde 3 sider i ”Sport” 

Kvinderugby 

- Fie og Pertti har været til online konference om kvinde rugby. Lidt svært for os her i 
Corona tider. Vi prøver at sætte nogle tiltag i gang med fitness som udgangspunkt. 

- Kurt snakker med Jacob fra Håndbold om samarbejde.  

Klubhus (drift) 

- Intet nyt, det er lukket pt. og stort set nedpakket.  

Oldboys 

- 55 medlemmer, kontingent hæves til 200 kr./år.  



Senior 

- Intet nyt, alt lukket ned.  
- Årets spiller 2020 er ikke kåret, vi afventer muligheden for at mødes. 
- Turneringsplan i støbeskeen men afhænger af nedlukningens længde. 

Ungdom 

- Intet nyt, ingen aktiviteter grundet nedlukning. 
- Heller ingen årets spillere kåret i ungdom. 
- Vi deltager i projekt med kommunen hvor børn bliver introduceret til Rugby. 

Instruktøren bliver aflønnet af projektet. Projektet afsluttes med Soft Rugby 
turnering. Projektet er målrettet mod 5-6 klasser i hele kommunen. Preben er 
koordinator med direkte kontakt til kommunen. 

- Bubsi søger ungdomsstævne til august. 

Pkt. 4.Indkommen post. 

- 23/12, Julehilsen DRU – Sendt videre og lagt på medier. 
- 5/1, kvittering for tilmelding til Senior turnering. 
- 8/1, Opdateret restriktioner fra DRU – Pertti har informeret medlemmer. 
- 12/1, Strategiproces fra DRU – behandles på næste B-møde 
- 14/1, Opdateret restriktioner fra DRU – Pertti har informeret medlemmer. 
- 15/1, Henvendelse ang. lodsedler fra Børnehjælpsfonden – Vi takker nej 
- 15/1, Joymo TV, streaming tilbud – Pertti skrive det ikke har vores interesse. 
- 16/01, Reklametilbud fra Adrena Sport – Ingen interesse. 

 

 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

- Generalforsamling d.23/3, Pertti undersøger muligheden for at indrykke i ”Sport 
- Klubhåndbog – Kurt er tovholder, og starter processen.  

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

- Pertti gennemgik DRU strategiplan, den er også fremsendt pr. mail. 
- Næste B-møde d.25/2 kl.19.00 On-line på Teams, Steen sender link 

  


