
Bestyrelsesmøde d.25-03-21 KL. 19.30 
 

Deltagere: 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 februar godkendt pr. mail af alle. 
• Pertti, Bubsi og Kurt har afholdt møde med Kristoffer Riddersholm (K.R.) omkring 

klubhåndbogen, og næste målsætninger. KR meget imponeret over vores arbejde 
med at skabe den og mener ikke indholdet skal ændres, kun målsætningen.  
Kurt og KR. er ansvarlige for processen. 

• REP-møde, DRU søndag d.21/3, online. Pertti deltog og gav referat til bestyrelsen 
på b-mødet. 

• Pertti og Steen gav en orientering om status på byggeprojektet. Der har været 
afholdt møde med arkitekten, desværre forsinkes projektet grundet 
jordbundsprøver. Hvor længe vides ikke endnu. 

• Målene er ikke afsendt endnu, leveringsdato kendes ikke. Niels følger op. 
• Der skal søges byggetilladelse til tribunen. Bubsi indhenter 3 tilbud på fundament. 
• Kurt søger midler hos Folkeoplysningsudvalget til at dække ønskelisten fra 

projektudvalget. 
• Pertti har søgt EIC Sponsorudvalg 10.000 kr. til fundament til tribunen. 
• Pertti søger Team Ungdom om penge til stolpepuder til ungdomsmål. 



• Pertti søger haltimer på baggrund af ønsker fra senior og ungdom. Deadline 11/4. 
• Pertti følger op på deadline for ansøgninger til Fredericia Elite. 

 

Pkt. 2.Økonomi 

• Overskud ser stort ud men det skyldes pengene for sædekøb til tribunen er kommet 
ind. 

• Der er kommet ca. 18.000 kr. ind på kontingent.  
• Vi har givet Pertti fuldmagt til at åbne en konto i vores navn til Oldboys i banken. 

Dette for at gøre kontingent og al betalingshåndtering nemmere for logen. 
• Niels har søgt ca. 40.000 kr. i Corona midler. Vi har mistet indtægter på aflyste 

koncerter, krofest, stævne o.l. vi plejer at have. 
• Niels har fået tilbud på forsikringer. Tryg var billigst ca. 10.000 kr./år. 

. 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

• Der har ikke været afholdt HB-møde, mødet i marts er udsat. 
• Referat fra foregående møde rundt sendt af Pertti tidligere. 
• Det samlede medlemstal daler fortsat, skyldes ikke kun Corona. 

Sponsor 

• Intet nyt.  

Presse  

• Nyt ”Sport” på vej. 

Kvinderugby 

• Vi udskyder tilbuddet til håndbold om rugbytræningen da de selv træner udendørs 
nu. 

• Fie og Hanne arbejder på et træningsforløb/tilbud. Fysisk/Rugby 

Klubhus (drift) 

• Kun toiletterne må bruges.  

Oldboys 

• Intet nyt. Der modtaget stadig gerne ansøgninger til Logen. 

Senior 

• Det ser lovende, flere og flere unge spillere til træning. 
• Esbjerg vil gerne komme efter påske og træne med, hvis restriktionerne tillader det. 
• U18 træner med, det virker rigtig godt. 



Ungdom 

• Træningen er kommet i gang. 

 
Pkt. 4.Indkommen post. 

• 1/3 – Opdaterede retningslinjer fra DRU – Pertti formidler til alle. 
• 2/3 – DRU-spørgeskema til strategiproces – Pertti har udfyldt. 
• 9/3 – Opdaterede retningslinjer fra DRU – Pertti formidler til alle. 
• 10/3 – Preben Rasmussen – Webinar om rekruttering og fastholdelse flyttet til 29/3. 
• 25/3 – DRU varsler opdaterede retningslinjer. 

 
Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

• Generalforsamling d.22/4 kl.20.00 – Vi satser på at holde det fysisk, hvis muligt 
udendørs. 

 
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Næste møde d.22/4 kl.17.00 hos Kurt, Opalvænget 4. 


