Bestyrelsesmøde d.1-07-21 KL. 19.00
Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Steen Kristensen, afbud
fra Fie.
Sted: Ny klubhus
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.

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

Referat fra juni mangler godkendelse af Fie, derfor er det heller ikke sendt med ud
sammen med indkaldelsen. Kurt rykker for det.
Konstituering af bestyrelsen udskydes til næste møde da alle skal være til stede. Vi
inviterer Anne med.
Ansøgningen på 76.188 kr. bliver behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde
sidst i august.
Byggetilladelsen på tribune har ikke fået sagsbehandler tildelt endnu, forventet kort
efter sommerferien.
Ansøgning om sti bliver behandlet i Kommunen i øjeblikket.
Mangleliste på klubhuset er godkendt og accepteret men ikke udført endnu.
Ibrugtagningstilladelse er ikke søgt, kan først godkendes når skuret er sat op. Per
fra Modulbyg skal søge når vi giver besked.

Pkt. 2. Økonomi
•
•
•
•
•

Gennemgang af økonomien omkring klubflytningen, der skal sættes et møde op
med projektudvalget. D.4/7, Ole, Sten, Pertti og Niels deltager. Pertti indkalder.
Kassen er tom grundet de mange udlæg til klubhusprojektet, det kan påvirke indkøb
indtil vi modtager betaling fra bla. EIC.
Niels får lavet faktura til kommunen på skur.
Pertti snakker med Anders Axø omkring buskrydder udgift.
Driften ser fornuftig ud, men det skyldes nedsatte udgifter og tilskud pga. Corona.

Pkt. 3. Div. udvalg
EGIF
•
•

Ny formand, Torben Krog – Kurt Hansen, Kasserer, forsætter.
Lars Bøgebjerg udnævnt som æresmedlem.

Sponsor
•
•

Tak til Lucullus for maden til Generalforsamlingen.
Solo Rengøring, Cyanit, CCPIP.dk, Headset.nu har tegnet kontrakter.

Presse
•

Intet nyt

Kvinderugby
•

Intet nyt

Klubhus (drift)
•

Vi prøver at sælge varmepumpen og opvaskemaskinen. Pertti laver opslag.

Oldboys
•

Intet nyt

Senior
•
•

Senior får vintertræning på Erritsø Fællesskole, Bygaden.
Der er træning hver torsdag.

Ungdom
•

Der har været afholdt sæsonafslutning.

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

•
•
•

15/6 – Frøs, Høstfest på butikstorvet d.11/9 kl.9-12 – Vi kan vise noget for børn,
feedback senest fredag d.2/7 – Vi deltager ikke, Pertti giver svar.
15/6 – Rugby Europe – Invitation til 7’s i Skt. Petersborg 4-5/9-2021 – Pertti svarer
nej tak.
16/6 – Fa. Kommune – Fritidspolitik høring frem til 15/8. – Vi har ingen input
16/6 – Fa. Elite – Pressemeddelelse om BPI-skytte der skal til OL. – Modtaget
16/6 - Kultur og Fritid – Reminder på ansøgning til indsatspuljen d.1/7 – Pertti har
søgt til kvinderugby
17/6 – DRU – Information om lempelser og genåbning – Pertti har sendt orientering
til bestyrelsen.
22/6 – RK Speed – Invitation til 7’s stævne d.14/8 – VI kan ikke deltage, Pertti giver
svar.
24/6 – DRU – Opdaterede retningslinjer samt opslag vedr. medlemmer til
Turneringsudvalget. – Pertti meddeler at han gerne vil være medlem.
24/6 – EIC – Invitation til at promovere vores sport ved åbningen af EIC d.4/9 kl.1017, deadline 1/8. – Vi deltager ikke grundet fuld kamp program. Pertti giver Kim
besked.
25/6 – EIC – Halfordelingsskema – Modtaget
30/6 – EGIF – Opdateret Privatlivspolitik – Kurt tjekker link til EGIF-webside.
30/6 – DRU – Webinar d.8/7 om ny Corona-hjælpepulje – Pertti eller Niels deltager.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•

Indvielse af klubfaciliteter d.14/8.

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

Vi skal i gang med klubhåndbogen.
Næste møde 9/8 kl.19.00

