
Bestyrelsesmøde d.09-09-21 KL. 19.00 

 

Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Fie Bøgh, Anne 

Sørensen, Niels Hejslet, afbud fra Steen. 

Sted: Klubhuset 

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. 

Pkt. 5.1 Udendørsarealer 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

 

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

samt årsplan. 

• Referat fra August godkendt af alle deltagere. 

 

• Dispensation til at opstille tribune på kommunens grund er givet, og derfor kan 

ansøgningen om byggetilladelse nu sættes i gang. Kurt arrangere møde med 

sagsbehandler. 

 

• Kultur- og Idrætsudvalget har godkendt vores ansøgning på 76.188 kr.  

 

• Årsplan gennemgået. 

 

• God indvielse af nye baner og nyt klubhus 14.8.2021. Over 200 gæster kl. 14 – 18. 



• Ansøgning om sti med fast belægning, som fremgår af den nye lokalplan for 

området: Pengene til stien (ikke belysningen) er fundet i kommunens budget. Møde 

med bygherrerådgiver fra Ejendomsafdelingen samt Vej & Park afholdt den 2.9.21. 

Rugby og Fodbold vil snarest modtage tegninger over stiens tænkte linjeføring.  

 

• Ansøgningen på 76.188 kr til færdiggørelse af klubhus blev godkendt på Kultur- og 

Idrætsudvalgets møde sidst i august og i byrådet. 

 

• Byggetilladelsen til tribune: Dispensation givet. Byggetilladelse endnu ikke tildelt. 

 

• Mangleliste på klubhuset er godkendt og accepteret men endnu ikke udført af 

DesignModul, der har leveret klubhuset. 

 

• Vores projektleder på det vores nye klubhus, Ole Bang, er inviteret til kommunens 

nytårskur og prisuddeling i FIC torsdag d. 23. september. Ole må invitere en 

ledsager. Pertti deltager på bestyrelses vegne. 

 

• Seneste korrespondance med Anders Axø om ejerskab (og forsikring) af nyt 

klubhus daterer sig tilbage til den 26/7. 

 

• Der indføres kvartalsmæssige møder mellem Fodbold og Rugby om udvikling af 

fællesarealererne, som alt sammen er kommunens område. Første møde afholdes 

mandag den 13/9-21 kl. 19 i klubhuset. 

Pkt. 2. Økonomi 

• Det ser fornuftigt ud, vi afventer resultat af corona ansøgning.  

• Niels sender kvitteringer til kommunen til udbetaling af vores ansøgning. 

• Nøglesystem til indgangsdøren anskaffes. 

Pkt. 3. Div. udvalg 

EGIF 

• Referat fra seneste HB-møde mandag den 30.8 endnu ikke modtaget. 

 

Sponsor 

• En ny sponsor skaffet af Poul Lykkegaard. Nærmere info følger. 

• God opbakning til koncertvagterne, forespørgelse på koncerter til næste år. 

 

 

 

 



Presse 

• Fredericia-Avisen har bragt vores seneste tre pressemeddelelser fra august og 

september. Om bl.a. DM-guld til U14 og førsteholdets sejr hjemme mod AAL/HOL. 

Kvinderugby 

• Piger er startet. 

• Kvinderugby forsøgt genstartet. Ladies Circle Fredericia var i august forbi til en hel 

træningssession en aften midt. 

Klubhus (drift)  

• Sissel Due Jessen starter med rengøring, Liller og Kurt har holdt møde med hende. 

• Nye takster for lån af klubhus 2000 kr. og 3000 kr. for hhv. medlemmer og ikke 

medlemmer. Depositum 1000 kr. Gældende fra dd. Aftalen fjernes fra websiden. Et 

medlem skal have betalt kontingent i et år. 

• Vaskemaskine i gammelt klubhus: Folk kan henvende sig gratis. Pertti laver opslag 

på sociale medier. 

• Billund-Hansen arkitekter rykket for afslutning på klubhus-byggeriet. Design-Modul 

har på ny svaret, at de er i gang. 

Oldboys 

• Ca. 7.000 kr. i beholdning. 

• Logen har i sommerens løb ydet flere donationer til nyt klubhus. Bestyrelsen takker 

herfor. 

Senior 

• 4 – 5 nye medlemmer af førsteholdstruppen i løbet af august og september. Ligger 

nr. to i 2. division vest kun 1 point efter AAL/HOL. Vi mangler endnu tre kampe, alle 

sammen på hjemmebane med sidste kamp lørdag den 23. okt. 

 

Ungdom 

• D.25-26/9 kommer Skt. Paulis ungdom til kampe og overnatning. 19 spillere + 

trænere. 

 

• Ungdomsstævne 28.8.2021: ca. 125 børn og unge fra ni klubber. Sjælland, Fyn og 

Jylland. Det var 25% af, hvad vi havde før 2020. Det var dog en god test af vores 

nye baner, klubhus og rammer. 

 

• Skoleprojekt. Idrætsfestival 5. – 6. klasser på alle skoler i Fredericia i september og 

oktober. Touch Rugby stævne til slut. Førsteholdsspiller Jonathan Back Iversen er 

instruktør, der lønnes af kommunen 1500 kr. pr. gang. 

 

 



Pkt. 4. Indkommen post. 

• 26/8 - ”Sport”- Lagt på web og SoMe 

• 30/8 – Bambusa, sponsor samarbejde, salg af sokker, vi deltager ikke. 

• 31/8 – Invitation til Sundheds uger, vi deltager ikke. 

• 31/8 – DRU, opdaterede Corona retningslinjer, ikke aktuelt længere. 

• 2/9 – Fa. Kommune, vi ansøgning på 76.188 kr. er blevet godkendt 

• 8/9 – Fa. Kommune, Ny Kultur og idrætsudvalgsformand, Christian Jørgensen 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Ikke noget 

Pkt. 5.1 Udendørsarealer. 

• Se længere oppe. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Torsdag d.14/10 kl.19.00 i EIC 

 


