Bestyrelsesmøde d.25-05-21 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
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.

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

•
•
•
•
•
•

D.9/5 er der sendt ansøgning til Kultur & Fritid om støtte på 76.188 kr. til diverse
udgifter omkring flytning til nyt klubhus. Vi afventer svar på forventet
behandlingstidspunkt.
Referat fra sidste møde godkendt og arkiveret. Samt lagt på hjemmesiden.
D.17/5, syn på nye klubhus, fejl og rettelser bliver udført i øjeblikket. Overdragelse
vil herefter foregå. Pertti og Liller deltog fra Rugby.
D.10/6 bliver bredbånd installeret, Niels lukker op i klubhuset.
Pertti har undersøgt mulighed for skilt ved Snaremosevej. Pris 10.000 kr. + moms
og 300 kr. + moms til kommunen. Vi sætter det på pause.
Pertti afventer mødeindkaldelse fra Kim Borg ang. fordeling af haltimer.
Kurt har ansøgt om byggetilladelse til tribune d.21/5.

Pkt. 2. Økonomi
•
•

Der er balance i regnskabet, alle likvide midler er øremærket til projekter omkring
klubhus.
Niels sender opgørelse til Pertti over hvilke udlæg vi har for EIC, f.eks. buskrydder
og forplejning.

Pkt. 3. Div. udvalg
EGIF
•

HB-møde afholdes d.2/6 kl.19.00, Kurt deltager.

Sponsor
•
•

Vi prøver at sælge skilte til stadion til 2.000 kr./år. Inkl. fremstilling af skilt.
Hvis der kan afholdes koncerter, skal vi stille vagter i byparken i Vejle i august

Presse
•

Fredericia Avisen vil gerne lave en artikel omkring vores flytning af faciliteter.
Fredericia Avisen bringer altid vores presse meddelser.

Kvinderugby
•

Der bliver lavet træning for piger/kvinder til at starte med er det sammen med
ungdom. Fie og Sofie Amalie er tovholdere. Start efter sommerferien.

Klubhus (drift)
•
•

Klubhuset er åbnet igen og bruges mest efter træning.
Vi arbejder på ny model med udlån af klubhuset, deadline 1. august.

Oldboys
•

Ikke noget nyt.

Senior
•
•
•

God opbakning til træning.
Har spillet to udekampe med sejr over Odense og nederlag i Aalborg.
Esbjerg spillerne træner med hver uge nu.

Ungdom
•
•
•

Der køres lidt på vågeblus.
U14 drengene har været i Kerteminde og spille Beach rugby. Et rigtig godt
arrangement.
Der planlægges nogle fællestræninger.

Pkt. 4. Indkommen post.
•
•
•
•
•
•

29/4 – DRU – opdatering på strategi proces – Rundsendes til bestyrelsen.
5/5 – Kultur & Fritid – Ansøgningsskema til indsatspuljen, deadline 1/7 – Pertti
skriver ansøgning til opstart af kvinde rugby.
6/5 – ”Sport” – lagt på FB og webside.
11/5 – DRU – Opdaterede retningslinjer – Pertti har informeret relevante personer.
11/5 – DRU – Aflysning af Pigefestival hos os d.28/8 da pigerne skal spille for deres
klubber den dag.
19/5 – DRU – Flytning af Pigefestival til d.5/6 i Frederiksberg.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•

Generalforsamling:
På valg er Pertti, Fie, Steen, Helle (uden for tur og 1 år), Bestyrelsessuppleant
(Kurt) Bilagskontrollant – Peter G og Bilagskontrollantsuppleant – Michael Poulsen

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

Næste møde d.11/6 kl.16.00 i klubhuset.

