
Bestyrelsesmøde d.27-1-2022 KL. 19.00 

 

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

afbud fra Anne og 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. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

 

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

samt årsplan. 

• Alle har godkendt referat pr. 7/12 og arkiveret 

• Tribunen er færdig, Kurt melder den færdig til BBR og kommunen. 

• Vi har modtaget tilbud på rulleport på ca. 25.000 kr. inkl. montage og moms. 

• Niels undersøger forsikring på tribunen, Kurt sender tegning til Niels. 

• Der er lagt granit foran huset og grus ved banerne. 

• Der opsat lys ved asfaltstien. 

• Det er stadig fejl der mangler at blive udbedret af Designmodul. EIC rykker igen. 

 

 

 

 

 



Pkt. 2 Økonomi 

• Vi havde overskud i 2021 på 6.172 kr. Regnskab underskrevet. 

• PT. ser økonomien fornuftig ud. 

• Niels fremlagde budgettet for 2022. 

• Pertti indkalder Ole, Niels og Steen til møde for at få afsluttet økonomien omkring 

byggeriet. Vi skal have det afsluttet nu. 

• Vi har fået det ekstraordinær tilskud ansøgt i sommer 2021 udbetalt. 

 

Pkt. 3 Div. udvalg 

 

EGIF 

• Referat fra seneste HB-møde rundsendt.  

• Kim Borg er stoppet i EIC, Bubsi og Pertti.  

• Mette Dahl Windeløv er nu bestyrer af EIC, Pertti har holdt møde med hende. 

• EGIF overskud på 1.133 kr. 

• Kurt Hansen fortsætter som kasserer. 

• Vi skal indstille emne til årets leder. Vi har valgt og Pertti skriver indstilling. 

 

Sponsor 

• 3F tøjet er færdig, vi planlægger et event.  

• To nye sponsorer, Davidsen og Fredericia Mægleren.  

• Jens Viborg sørger for fremstilling af nye bander. 

• Spar Nord har sponseret 12.000 kr. til U14 vinderne. 

Presse 

• Det kører godt. 

Klubhus (drift)  

• Sofaen sørger Pertti for kommer ind i klubhuset. 

• Vi skal have sat postkasse op. 

• Der er run på udlejningerne. 

Kvinderugby 

• Intet nyt. 

Oldboys 

• Logen udlodder stadig penge til gode formål. 

• Der er tur til Berlin til efteråret. 

• Der arbejdes på besøg fra Hamborg i foråret. 



 

Senior 

• Ingen indendørstræning, hallen er afbestilt. 

• Udendørstræning startet d.27/1, mange Corona afbud. 

• Spillermøde i tirsdag eller torsdag i uge 6. 

Ungdom 

• D.5-6/3 spiller U19 landsholdet mod udvalgt hold fra Hamborg i Erritsø. 

• Ungdom er startet op træningen, god opbakning.  

• Der arbejdes på rekruttering. 

• Trænerteamet fortsætter i denne sæson. 

• Indbetalingen til Englandsturen er startet, der arbejdes på at skabe noget indtjening 

ved forskellige arrangementer. 

• Lørdags d.26/2 deltager Bubsi til ungdomskonference i Nyborg. 

 

Pkt. 4. Indkommen post. 

• 8/12 – LIFA – Afsætningsplan over tribunen, den er sendt til kommunen. 

• 9/12 – LIFA – Faktura på udført opmåling, sendt til Niels. 

• 11/12 – Fredericia Eliteidræt – Nyhedsbrev 

• 14/12 – Invitation til ” Idrættens Topmøde” 29/1-22, Pertti deltager. 

• 17/12 – DRU – Aktivitetskalender. 

• 23/12 – DRU – Julehilsen fra Formanden. 

• 23/12 – Folkeoplysningsrådet – Julehilsen. 

• 5/1 - Fredericia Eliteidræt – Nyhedsbrev 

• 6/1 - Fredericia Eliteidræt – Aflysning af informationsmødet d.12/1. 

• 15/1 - Fredericia Eliteidræt – Ny dato for Idrættens Topmøde, 2/4, Pertti og Fie 

deltager. De tilmelder sig selv. 

• 17/1 – Kurt Hansen – Dilettant udsat til efteråret. 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Ny dato for workshop 12/3 kl.9.00 – 15.00 

• Generalforsamling 25/3 kl.19.00 – Årets Skulderklap er valgt og Kurt bestiller krus 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Næste møde onsdag d.23/2 kl.19.00 

 


