
Bestyrelsesmøde d.2-12-2021 KL. 18.00 

 

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

Steen Kristensen 

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. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

 

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

samt årsplan. 

• Sidste referat godkendt af alle pr. 25/11, lagt i arkiv. 

• Fundament til tribune er færdig og klar til montage. Liller og Agger tager næste 

step. Kurt informerer BBR når den er sat op. 

• Pertti har rykket EIC for mangel liste. Anders Axø tager dialog med arkitekten. 

• Sti rundt om klubhus er i gang, der mangler lys. Det bliver lavet inden nytår. 

• Tørretumbler og fryseskab er leveret og installeret.  

• Der er lavet renovationsaftale der er billigere end kommunen. Bliver tømt efter 

aftale. Vi tilbyder at fjerne affald ved udlån, dog ikke dåser. 

• Pertti har deltaget i webmøde med ”Motivu” som er en søge portal med det formål 

at rekrutterer medlemmer. Vi er tilmeldt gratis. 

• Pertti har deltaget i vælgermøde for idrætten. 



• Pertti har holdt møde med Ole og Liller ang. deres ønskeseddel. De fik skabe og 

tørretumbler.  

• Der er arbejdsweekend lørdag d.4/12.  

• Vi har haft indbrud i skuret, der arbejdes på at få et overblik over hvad der mangler 

af håndværktøj. Det er meldt til politiet. 

• Vi indhenter 3 tilbud på alarmsystem, Niels er ansvarlig. 

• Pertti sender julehilsen til sponsorer. 

• Budgettal for senior og ungdom er tilsvarende til 2021. 

• Kurt indhenter tilbud på rulleport. 

 

Pkt. 2 Økonomi 

• Vi afventer det bevilligede beløb fra kommunen, de holder møde om udbetalingen 

d.13/12.  

Pkt. 3 Div. udvalg 

 

EGIF 

• Intet, der er HB møde d.13/12. 

 

Sponsor 

• Vi har problemer med leverancer af 3F tøj så PR-session er blevet udsat flere 

gange. 

• Vi har søgt midler til indkøb af tøj til U16. 

• Vi skal have lavet nye bandereklamer i tykkere materiale, Bubsi snakker med Jens 

Wiborg. 

Presse 

• Intet, Paul Erik har stof i hver gang i ”Sport” 

Klubhus (drift)  

• Sofaen mangler at blive hentet, Pertti arrangere afhentning. 

• Vi låner ikke klubhuset ud ved Six Nation kampene. 

Kvinderugby 

• Fie er i dialog med et træneremne. 

• Vi er blevet kontaktet af et hold fra Flensborg ang. samarbejde. 

Oldboys 

• Træf d.6/11. Logen har rundet donationer på 25.000 kr. på 4 år. 

 



Senior 

• Årets spiller blev Jean Houllier. 

• Har afholdt julefrokost. 

• Indendørstræning starter i januar, Sten sender info ud. 

• Rugby Parlamentet er aflyst. Bliver afholdt senere online. 

Ungdom 

• Går på juleferie d.14/12. Foretrækker at træne udendørs og vil så vidt mulig 

fortsætte udendørs. 

• Planlægningen af tur til England i uge 42 er i gang.  

• ”Bland selv idræt” har ikke den store tilslutning. 

• På landsplan er Bubsi involveret i turneringsarbejdet. 

• Der er afslutning d.4/12 hvor årets spiller kåres. 

• Vi havde tre med til fællestræning, Marcus, Jens Christian, Sebastian. 

Pkt. 4. Indkommen post. 

• 15/10, DRU - Invitation til Parlament 2021 (Bubsi og Pertti tilmeldt) 

• 25/10, Fredericia Kommune – Opfordring til at profilere ”Bland selv idræt” Bubsi og 

Pertti skriver en evaluering til kommunen. 

• 28/10, invitation til FLANDERS OPEN RUGBY. Sendt til Ole. 

• 4/11, Nyhedsbrev Fredericia Eliteidræt nov. 2021  

• 1/11, Fredericia Idrætsråd – Idrætsvaneundersøgelse, ifm. valget. Blev brugt som 

oplæg til valgmøde. Pertti sender den rundt til bestyrelsen. 

• 2/11, Torben Krog – Mulighed for fyrværkerisponsor. Bliver taget op på næste HB-

møde, vi takker nej. 

• 6/11, Invitation til online præsentation af Motivu – Medlemsrekruttering. Pertti 

deltager. 

• 7/11, Fredericia Kommune – Presentation af den nye idrætskonsulent, Lars 

Brønserud.  

• 7/11, Invitation til kvinde 7’s turnering i Frankrig 13-15 maj. Sendes til Fie. 

• 7/11, EGIF – Nyt ”Sport”. Lagt på web og SoMe. 

• 18/11, DRU- Information om nedskæring af tilskud til Eliten. Kurt tjekker 

overnatningspriser på skolehjemmet, Bubsi forplejning i EIC. 

 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Ingen. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Vi skal i gang med klubhåndbogen. Vi starter d.29/1 med gennemgang i klubhuset. 

• Næste møde torsdag d.27/1 kl. 19.00 – 21.00 


