Bestyrelsesmøde d.22-04-21 KL. 19.00
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
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.

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

Referat fra marts godkendt pr. mail af alle, og offentliggjort.
Kurt laver ansøgning og sender til Kultur og Fritid på manglende økonomi i
klubhusprojektet. Deadline 26/4.
Sten opfordrer alle til at dele Facebook opslag. Fie kigger på hvordan vi kan få
mere ud af Instagram.
Klubhus modulerne bliver endelig leveret ca. 4 måneder for sent!
Sten og Hans er starten på baren.
Udfordringer omkring vores kommende adresse (husnummer) så vi kan ikke bestille
bredbånd sammen med fodbold grundet dette. Niels følger op ved BBR.
Årsplan gennemgået, der er søgt haltimer af Pertti.

Pkt. 2.Økonomi
•
•
•
•
•
•

Status er svært at få overblik over grundet byggeriet, men ser rimeligt ud.
Vores likviditet er under pres, af f.eks. udlæg for EIC.
Næsten alle pengene for sæder til tribunen er kommet ind.
Sten rykker senior for manglende betaling, Pertti gør det for oldboys.
2020 regnskab skal underskrives senest d.30/4 hos Niels.
Niels må dele klubbens Nem id med Kurt som skal bruge det til at søge
byggetilladelse.
.

Pkt. 3.Div udvalg
EGIF
•

Stadig ingen HB-møde er afholdt

Sponsor
•
•

Der er sendt ansøgning på midler til stolepuder til ungdom hos EGIF’s sponsor
udvalg.
Bubsi er blevet kontaktet ang. mulige vagter til koncerter i Vejle.

Presse
•

Poul Erik laver fortsat gode indlæg i ”Sport”

Kvinderugby
•

Ikke noget nyt.

Klubhus (drift)
•

Stadig kun toiletterne er i brug grundet restriktioner.

Oldboys
•
•
•

Stor opbakning til arbejdet omkring baner og byggefeltet.
Næste arrangement er d.14/8.
Ca. 55 medlemmer.

Senior
•
•
•

God tilslutning til træning.
Første træningskamp i Århus tabt med 43-7.
Sten arbejder på at flytte kampe fordi vi ingen baner har til rådighed da
tvangsflytning af vores baner er forsinket.

Ungdom
•
•
•
•
•

U14 har været i Odense, tre kampe og tre sejre, efter god indsats.
D.24/4 skal U14 spille i Roskilde.
Der har været frafald grundet Corona og efterskoleophold.
Fokus indtil sommerferien er U14 og de ældste årgange. Til efteråret startes fokus
op på U8, U10 og U12.
Bubsi er i dialog omkring udvidelse af trænerstab.

Pkt. 4.Indkommen post.
•
•
•
•
•
•
•
•

26/3 - Opdaterede retningslinjer, DRU – Pertti formidlet til relevante personer.
29/3 - Licensliste 2021 – Redigeret og sendt til Dennis.
30/3 - Aktivitetskalender 2021 (Senior) – Pertti har redigeret og lagt på seniorsiden.
Pertti rundsender den til bestyrelsen.
13/4 - Danmark XV udtagelse og træning info – Steen har sendt den til Dennis.
Sten følger op.
13/4 - Strategiproces / opdatering -DRU har deadline hos DIF 1/5 og forventer at
kunne sende resultatet ud i uge 17.
16/4 - Invitation til sommerens Feriesjov – Sendt videre til Bubsi.
16/4 - Talentudvikling i fokus – Nyhedsbrev
22/4 - Opdaterede retningslinjer, DRU – Pertti formidlet til relevante personer.

Pkt. 5.Kommende arrangementer.
•
•

Fie finder dato til åbningsfest efter sommerferie.
Generalforsamling d.11/6

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

Næste møde d.27/5 kl.19.00 i Klubhuset

