
Bestyrelsesmøde d.23-2-2022 KL. 19.00 

 

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

afbud fra Steen og Anne. 

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. 

• Generalforsamling 

• Workshop, klubhåndbog 

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. 31/1 og arkiveret, lagt på SoMe 

• Steve Atkins er oprettet som bruger i Conventus. 

• Årets Skulderklap krus leveret til Pertti. 

• Kontrakt med seniortræner Steve Atkins underskrevet d.1/2. 

• Steve præsenteret d.10/2. 

• Møde med fodbold udsat til 14/2. 

• Kurt har færdigmeldt tribunen til kommunen. 

• Arkitekten har rykket Designmodul for udbedring af fejl/mangler. 

• Kurt skriver til Kultur og Fritid omkring Klimaskærm. 



• Bubsi følger op på fremstillingen af banderne hos Jens Viborg. 

 

 

Pkt. 2 Økonomi 

• Pt. følger vi budgettet. 

• Vi afventer afslutningen af byggeprojektet/tribunen, projektudvalget afslutter. 

• Forsikring på tribune bliver 4.600 kr./år. 

 

Pkt. 3 Div. udvalg 

 

EGIF 

• Intet nyt. 

Sponsor 

• Opfølgning på faktura og betalingsterminer. 

• Spar Nord tøjet er bestilt, Bubsi er tovholder. 

Presse 

• Stadig god lokal dækning, Paul Erik gør godt stykke arbejde. 

Klubhus (drift)  

• Vi har pt. 7 udlejning. 

• Rengøringen starter op igen. 

• Niels følger op på vandmåler i brønden. 

Kvinderugby 

• Intet nyt. 

Oldboys 

• Næste træf er d.2/4. 

Senior 

• Der er startet ny spiller fra Holland. 

• Kampplan 2022 formidlet til spillere/træner. 

• Spillerlicenser er blevet ansøgt. 

Ungdom 

• Træner stadig udenfor. 

• ”Bland selv idræt” projektet starter op igen, Bubsi er tovholder. 



• Bubsi deltager i ungdomskonference d.26/2. 

 

Pkt. 4. Indkommen post. 

• D.2/2 EGIF Sport, lagt på SoMe, Pertti publicerer fremadrettet 

• D9/2 Fa. Kommune – Ansøgning om svømmehal timer, deadline d.13/3. 

• D.9/2 Fa. Kommune – Info om halbookinger 2022/2023. Mette fra EIC indkalder til 

fordelingsmøde. 

• D.10/2 VARSITY Sports & Educational Tours – tilbud om at arranger rugby Ture. 

• D.10/2 EGIF – Referat fra sidste HB møde – Rundsendt til bestyrelsen. 

• D.11/2 DRU – Invitation til DM 7’s som afholdes i ” DM Ugen” i Ålborg og er et 

arrangement hvor der uddeles medaljer i 25 idrætsgrene som et slags mini OL. 

• D.11/2 Kultur og Idræt – Invitation til ”Valg til Folkeoplysningsrådet 2022-2026” 

• D.11/2 Queens Rugby 7s Festival – Invitation til kvinde turnering i Paris. 

• D,14/2 - DRU – Invitation til dialogmøde online med trænere om nye regler, Kurt 

sender videre til Steve.  

• D.14/2 - DRU – Invitation til dommerkursus, niveau 1, Bubsi, tilmelder og deltager. 

• D.18/2 - EIC – Invitation til Repræsentantskabsmøde d.28/3, Kurt deltager. 

• D.18/2 - DRU – Turneringsreglement udkast, deadline for ønsker om ændringer er 

25/2.  

• D.23/2 - DRU – Repræsentantskabsmødet flyttes til digital platform, deadline for 

tilmelding og forslag er stadig 25/2. Pertti deltager. 

• D.23/2 - Fredericia Eliteidræt - Invitation Lederforum 16 marts. Bubsi og Pertti 

deltager. Tilmelder selv. 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Generalforsamling:  

På valg, Niels, Anne, Thomas Møller og Kurt 

Vi stiller forslag om ændring af oldboys kontingent, Pertti indstiller. 

Vi præsenterer klubhåndbogen. 

Indkaldelse sørger Kurt for, kun på SoMe. 

Dirigent mappe laves af Kurt. 

Kurt booker mødelokale og mad i EIC. 

Pertti kontakter dirigent emner. 

 

• Workshop: 

Fie har morgenmad, Niels frokost. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• D.25/3 kl.16.00 i EIC. 

 

Mødet afsluttet kl.22.15  


