Bestyrelsesmøde d.14-10-21 KL. 19.00
Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Jan Nielsen, Kurt Due Petersen, Fie Bøgh, Anne
Sørensen, Niels Hejslet, Steen Kristensen
Sted: EIC
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. 6. Eventuelt, herunder næste møde.

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

•
•
•
•
•
•

Referat fra september godkendt af alle deltagere.
Byggeansøgning er godkendt, Emil Palm starter midt oktober med fundament.
LIFA måler op og sender oplysninger til kommunen. Kurt tager en snak med Ole om
økonomien. Liller og Agger vil stå for montagen. Kurt indkalder til møde når
fundamentet er klar.
Stien rundt om klubhuset er påbegyndt, der er bevilliget belysning.
Mangleliste er gennemgået og godkendt af Pertti, men ikke udført endnu.
Ole Bang blev kåret som den ”Den skæve vinkel” ved kommunes Idrætsfest.
Årsplan gennemgået og action aftalt.
Pertti sender Simones grafik fra SoMe til Kim Borg så det kan vises i EIC.
Ole og Liller er i gang med sidste fase af klubhuset. Vi forventer at være færdig i
2021.

Pkt. 2 Økonomi
•
•
•
•
•
•

Pt. forventet overskud på ca. 14.000 kr. dog mangler der en del regninger på
færdiggørelsen af klubhuset. Vi har et overtræk på ca. 15.000 kr.
Vi køber tørretumbler til max. 3.000 kr.
Pertti kontakter Anders Axø ang.fryseskab, da EIC skal betale.
Vi sætter smæklås på skuret så lukker automatisk, da der er problemer med folk
lader skuret stå åben.
Pertti giver Liller og Ole besked på deres ønskeseddel.
Dagrofa kort er kommet til Niels. Det bliver lagt i klubhuset.

Pkt. 3 Div. udvalg
EGIF
•

Referater er rundsend af Pertti.
Kim Borg stopper og går på efterløn til foråret.

Sponsor
•

3F ny sponsor, Bubsi har kontakten og følger op.

Presse
•

Intet nyt.

Klubhus (drift)
•
•
•
•
•

Pertti prøver at forære den gamle opvaskemaskine væk. Laver et opslag.
Vi flytter en sofa i det nye klubhus.
Pertti følger op på div. tilladelser før vi kan rydde det gamle.
Pertti undersøger pris på renovation hos lokale, private firmaer og vender tilbage.
Steen undersøger pris på nøglesystem med kode.

Kvinderugby
•

Vi mangler en fast træner. Fie tjekker op et navn.

Oldboys
•

Næste træf, 6 november.

Senior
•
•
•

Det går godt, vundet alle kampe.
Vi prøver at få flyttet pokalkampen mod FRK 6 november, til foråret.
Træningstider på Bakkeskolen ikke bekræftet, Pertti følger.

Ungdom
•
•
•

Let’s Go, bland selv idræt projekt, vi deltager og Bubsi er instruktør.
Bubsi indkalder til møde i jan/feb til møde omkring rekruttering.
Vores drenge spillede opvarmning til landskamp i Odense.

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

10/9 - DRU, opdaterede Corona retningslinjer - Vi tager til efterretning.
14/9 – DRU, indkaldelse til pokalturnering – Pertti tilmeldte.
16/9 – DRU, reminder om træner kurser.
7/10 – Fa. Kommune, vi har fået 13.000 kr. fra Indsatspuljen. Bubsi køber bolde og
tackel puder. Niels anmoder Birgitte om beløbet.
8/10 – Fa. Kommune, We Walk uge 41 - Orientering ved Pertti.
9/10 – DRU, lodtrækning til pokalturneringen – Vi skal møde FRK på udebane 6/11.
9/10 – Fa. Kommune, ny idrætskonsulent Lars Brønserud, starter 1/11.
10/10 – EIC, aftale om overdragelse af klubhus til os. – Pertti underskriver på
bestyrelsens vegne.
12/10 Fa. Kommune, Kristoffer Riddersholm stopper d.14/10, Pertti har takket ham
for indsatsen.
14/10 – EGIF, ”Sport” Pertti ligger den på SoMe og webside.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•

6/11 præsentation af ny sponsor og kåring af U14.

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

D.2/12 kl.18.00 inkl. julefrokost

