Bestyrelsesmøde d.11-06-21 KL. 16.30
Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Steen Kristensen, Fie
Bøgh.
Sted: Ny klubhus
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 godkendt af alle.

Pkt. 2. Økonomi
•

Økonomien er stadig under pres grundet udgifter til flytning af klub faciliteterne og
påvirker vores driftskapital.

Pkt. 3. Div. udvalg
EGIF
Generalforsamling d.24/6, Lars B. stopper og kandidater er fundet.
Vi har fået 10.000 kr. af Team Ungdom til stolpepuder. Bliver udbetalt 1/7.
Der bliver ingen Dilletant i år grundet Corona.

Sponsor
Headset.nu har købt en bandereklame.
Koncerterne i Vejle starter om og Bubsi er tovholder.
Presse
Intet nyt.
Kvinderugby
Bubsi og Fie arbejder på konceptet, planen er opstart efter sommerferien.
Klubhus (drift)
Under flytning, der er ikke aktiviteter.
Oldboys
Intet nyt.
Senior
God opbakning til træningen, den nye bane er taget i brug og klyngemaskinen flyttet over
til de nye faciliteter.
Ungdom
Ikke noget nyt. Vi deltager ikke i stævnet på Amager i Juni grundet for mange
konfirmationer, og dermed afbud.
Skoleprojektet starter op efter sommerferien.
Pkt. 4. Indkommen post.
•
•
•
•

31/5 – Faktura på annonce vedr. indkaldelse. – Sendt til Niels d.10/6
27/5 – DRU – Opdaterede retningslinjer – Delt i bestyrelsen, ikke noget nyt for
rugby.
27/5 – DRU – Reminder på Pigefestival d.5/6 i Frederiksberg.
7/6 – DRU – Invitation til dommerkursus, niveau 1 i Aarhus d.20/6 – Pertti deler
invitationen SoMe.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•

Generalforsamling – Der er styr på det.

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

Næste møde 24/6

