Bestyrelsesmøde d.09-08-21 KL. 19.00
Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Steen Kristensen, Fie
Bøgh, afbud fra Anne og Niels.
Sted: Klubhuset
Dagsorden:
Pkt. 1.Konstituering af bestyrelsen, 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.
- Indvielse af klubhus
- Ungdomsstævne
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

Rengøring af klubhuset.

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

Konstituering af Bestyrelsen:

Pertti Frandsen – Formand.
Jan Nielsen – Ungdomsansvarlig & Næstformand.
Fie Bøgh – Kvindeansvarlig & Klubhus.
Sten Kristensen – Senioransvarlig.
Niels Hejslet – Kasserer.
Kurt Due Petersen – Sekretær.
Anne Kirstine Holm Sørensen – Suppleant.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referat fra juni godkendt af Fie.
Referat fra juli godkendt af alle.
Byggetilladelse på tribune har fået tildelt sagsbehandler, Pertti og Kurt arrangerer
fysisk møde snarest for at gennemgå de manglende informationer. Kurt snakker
med Emil Palm om svaret inden.
Krus til div. spillere der skal uddeles i efteråret, er bestilt.
Der er lavet mailadresse til suppleanten.
Ansøgning om sti ligger stadig hos kommunen.
Mangleliste på klubhuset er ikke udført stadig.
Ibrugtagningstilladelse er ikke søgt, DesignModul skal søge den hos kommunen.
Der er lavet aftale omkring buskrydder med Anders Axø.
Pertti har deltaget i webinar omkring mulighederne for Corona støtte.
Pertti laver aftale med Anders Axø omkring ejerskab af klubhuset.
Fie får fat i Dagrofa kort.

Pkt. 2. Økonomi
•

Status er der beholdning på ca. 21.000 kr. Dog mangler der regning på musik og
drikkevarer til åbningen. Desuden afventer vi stadig flere fakturaer på skuret.

Pkt. 3. Div. udvalg
EGIF
•

Næste møde 30/8, første møde med Torben som formand.

Sponsor
•

Yderlig en bande er blevet solgt til Trekantens tagdækning & faldsikring.

Presse
•

Fredericia avisen kommer til åbning, og Fa. Dagblad.

Kvinderugby
•

Starter op d.17/8, der kommer 17 piger og træner, Bubsi og Fie ansvarlige.

Klubhus (drift)
•
•

Ida Lykkegård stopper med rengøring, Sissel Due Jessen tager over. Kurt og Liller
sørger for introducere til opgaverne.
Fie, Liller og Kurt holder snarest møde omkring drift af huset.

Oldboys
•

Intet nyt

Senior
•

Intet nyt, ser frem til at spille på hjemmebane for første gang i år grundet forsinket
levering af nye klubhus.

Ungdom
•

Starter op d.10/8, første kampe er på åbningsdagen d.14/8.

Pkt. 4. Indkommen post.
•
•
•
•
•

15/7 – DRU, invitation til DM 7’s d.21/8 i Aarhus – Vi deltager ikke.
31/7 – DRU, invitation til Dommerkursus (Niveau 1) d.15/8 & d.21/8 i hhv. Kbh. og
Aarhus – Pertti, laver opslag.
31/7 – Kurt Hansen, information om at OK starter aktiviteter op igen i August,
september og oktober. Vi skal ikke deltage de tre gange.
4/8 – Fredericia Elite, nyhedsbrev, Pertti rundsender
6/8 - Fa. Kommune, Fritid og Idræt – invitation til ”Projekt Let’s Go”, vi er med i
projektet, Bubsi og Pertti er tovholdere.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•
•

Indvielsen, der er styr på det. Dagens program blev gennemgået.
U-DM – Bubsi har styr på, har Pertti som backup.

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•
•

Rengøring, se Pkt. 3.
Næste møde d.9/9 kl.19.00

