
Bestyrelsesmøde d.25-3-2022 KL. 16.00 

 

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

Sørensen, Niels Hejslet, afbud fra 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. 

• Generalforsamling 

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. 22/3 og det er arkiveret. 

• Alle bander er fremstillet og sat op. 

• Tribune er færdigmeldt og kvittering modtaget. 

• Klimaskærm er på pause grundet tidsnød.  

• Udbedring af omklædningsrum udføres senere i år. 

• Arkitekten har rykket Modul Design for udbedring af klager. 

• Møde omkring afslutning af klubhusprojektet, regnskabet afsluttet. 

• Kvartalsmøde med fodbold afholdt d.14/3, referat rundt sendt.  

• Idrætsleder forum d.16/3, Bubsi og Pertti deltog. Rugby blev fremhævet flere 

gange. 



• Pertti finder en til at håndtere Motivo platformen.  

• Vi søger penge til udskiftningsbokse (Pertti) 

• Vi søger penge til ungdomsturen (Pertti) 

• Vi har haft workshop hvor fremtidsplaner er fastlagt og opdateret klubhåndbogen. 

Pertti præsenterer den på generalforsamling. 

 

 

Pkt. 2 Økonomi 

• Ser pt. ok ud, vi følger budgettet fint når de sidste regninger kommer ind. 

• Der er en del der mangler at betale kontingent. 

 

Pkt. 3 Div. udvalg 

 

EGIF 

• Næste møde d.30/3 

Sponsor 

• Kun en sponsor mangler at betale. 

• Pertti følger op på Elitesponsor. 

Presse 

• Intet nyt 

Klubhus (drift)  

• Nøglen til bommen ligger i køkkenet. 

Kvinderugby 

• Det rører lidt på sig, Bubsi er i dialog med nogle, Fie har muligvis en træner klar, 

hvis vi har et hold. 

Oldboys 

• Første træning d.23/3, forsætter fremover hver onsdag. 

Senior 

• Tabte pokalkamp til FRK. 

• Træningskamp mod Exiles d.26/3, afskedskamp for Dennis. 

• Har modtaget tøjet fra 3F. 

 

 

 

 



Ungdom 

• Tøjet fra Spar Nord er uddelt.  

• Der er sat link op til tilmelding til sommerlejr. De første har tilmeldt sig. 

• God forældreopbakning til turen i uge 42 til England. 

• Første stævne i Speed d.23/4. 

 

Pkt. 4. Indkommen post. 

• D.1/3, DRU – Info om international udelukkelse af rugbyhold fra Rusland og Belarus 

grundet krigen i Ukraine. 

• D.3/3, DRU – Invitation til sommerlejr. Linket er formidlet 

• D.6/3, Fredericia Eliteidræt – Nyhedsbrev. 

• D.9/3, Kurt Hansen – Tak for indsatsen ved Sjov Lørdag, 190 deltagere sidst. 

• D.11/3, Kurt Hansen – ”Sport”, Pertti poster det på SoMe. 

• D.12/3, DRU – Opdateret trænerkursus liste. 

• D.15/3, Emil Palm – Faktura, sendt til Niels. 

• D.16/3, Speed – Invitation til Copenhagen Sevens. Sendt til Steve, bliver sendt til 

Brian J. for Oldboys. 

• D.17/3, DRU – Invitation til Teams mødes om nye seniorregler. 

• D.20/3, EIC – Invitation til fordelingsmøde om haltimer d.3/5. Pertti deltager. 

• D.20/3, Fa. Kommune – Invitation til at deltage i sommer sjov. Vi deltager ikke i år. 

• D.21/3, Fa. Kommune – Invitation ” IDRÆTTENS TOPMØDE”, 2/4, 9.30 - 16.00, 

Fie og Pertti deltager. 

• D.22/3, DRU – Invitation til Dommerkursus. Det bliver aflyst, grundet manglende 

tilmelding. 

• D.23/3, DRU – Opdateret senior turnering for Aalborg RK. Vi møder dem 24/9. 

• D.23/3, Byg & Miljø – Anmodning om digital underskrift for erklæring om færdigt 

byggeri (Tribunen), Kurt har underskrevet. 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Intet pt. 

 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• D.27/4 kl.18.00 B-møde med spisning i EIC, Kurt booker lokale og mad. 

 

Mødet afsluttet kl. 17:52 


