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Generalforsamling i Erritsø GIF Rugby, Fredag d.25/3-2022 

 

 

 
Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent  

 

2) Godkendelse af dagsorden. 

 

3) Formandens beretning 

 

4) Regnskab- herunder fastsættelse af kontingent  

 

5) Indkomne forslag 

 

6) Valg 

 

a) Valg af formand - Allan Pertti Frandsen (modtager genvalg) 

b) Valg af bestyrelsesmedlem – Vakant (1 år - Steen Kristensen udtræder før valg) Helle valgt 

c) Valg af bestyrelsesmedlem – Niels Hejslet (modtager genvalg) 

c)     Valg af bestyrelsesmedlem – Kurt Due Petersen (modtager genvalg) 

d)     Valg af bestyrelsessuppleant – Anne Sørensen (modtager genvalg) 

e)     Valg af Bilagskontrollant – Thomas Møller (modtager genvalg)  

g)     Valg af Bilagskontrollant suppleant - Michael Axø (modtager genvalg) 

 

7) Valg til udvalg 

a) Fundraising udvalg: (tidligere Sponsor)  

b) Presseudvalg:  

c) Klubhusudvalg:  

d) Tour udvalg:  

 

8) Evt. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent  

 

Bestyrelsen foreslog Lars Bøgebjerg, han blev valgt uden modkandidat, 

Lars konstaterede generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. 

 

Lars spurgte om der var indvindinger til dagsorden, det var der ikke, og den blev godkendt. 
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Pkt. 3. Formandens beretning. 

 

Pertti fremlagde beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling med 

bla. fokus på at vi er en klub i fremgang og rivende udvikling. 3 dobling af medlemmer på 9 

år. Arbejdet med opdateringen af klubhåndbogen og ny målsætninger blev fremhævet. 

Ros til div. trænere og ledere for deres utrættelige arbejde med at udvikle klubben, og 

byde ind med resurser når klubben mangler det. Årets skulderklap blev udsat til dagen 

efter under afvikling af seniorkamp da modtageren ikke deltog i aftens generalforsamling. 

 

Spørgsmål omkring hvordan vi vil rekruttere kvinder og flere børn til at spille rugby.  

Bubsi forklarer at kvinderne forventes have et udspring fra uddannelsesstederne, der 

kommer snart en flok og prøver. Rugby fitness kunne også være et tiltag, har vi før haft. 

I dag er der ca. 10 hold i dag. 

Børnene skal rekrutteres gennem ”Bland selv idræt” et kommunalt tiltag. Og vi vil have 

fokus på SFO’erne. Historisk er det derfra vi har haft størst succes, bla. vores nuværende 

U16 hold. 

Spørgsmål til dialogmøder med fodbold, specifik omkring ”trafikken” hen over vores 

terrassen. Bestyrelsen vil overveje en præventiv foranstaltning for denne trafik. Generelt 

fungerer samarbejdet godt og konstruktivt. 

 

Efterfølgende blev beretningen godkendt. 

 

Pkt. 4. Regnskab- herunder fastsættelse af kontingent  

 

Gennemgang af regnskab fra Niels. Overskud på 6172,51 kr. En fordobling af fakturaer 

grundet byggeriet, derfor en del arbejde ekstra til kassereren. 

Spørgsmål til sponsor antal, hvor mange i år og sidste år. Niels gav fyldestgørende svar. 

Spørgsmål til hvorfor vi har Danske Bank? Vi har den for oprindelig skulle vi have den 

grundet MobilePay, ikke relevant mere. 

Spørgsmål til rekvisitter i budget. Forklaring fra Niels. 

Spørgsmål til kontingent, en stigning i budget, skyldes det stigning i beløbet? Det skyldes 

forventet medlemsstigning. 

 

Fastsættelse af kontingent: Den forbliver uforandret. 

 

Regnskab godkendt, uden kommentarer. 

 

 

 

 

 




