
Bestyrelsesmøde d.27-4-2022 KL. 18.00 

 

Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Kurt Due Petersen, Fie Bøgh, Anne Sørensen, Niels 

Hejslet, Helle Ullerup, afbud fra Bubsi. 

Sted: EIC 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Konstituering af bestyrelsen, opfølgning på referater, siden sidst, sociale medier, nyt klubhus / nye 

baner, samt årsplan. 

Pkt. 2.Økonomi 

Pkt. 3.Div udvalg 

EGIF 

Fundraise 

Presse  

Klubhus (drift) 

Kvinde rugby 

Oldboys 

Senior 

Ungdom 

Pkt. 4.Indkommen post. 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

 

Pkt. 1. Konstituering af bestyrelsen, opfølgning på referater, siden sidst, sociale                                                                                                               

medier, nyt klubhus / nye baner, samt årsplan. 

Bestyrelse er konstitueret på flg. måde: 
 
Formand: Allan Pertti Frandsen 

Kasserer: Niels Hejslet 

Sekretær: Kurt Due Petersen 

Senioransvarlig: Helle Ullerup + Fie Bøgh 

Ungdomsansvarlig + næstformand: Jan "Bubsi" Nielsen 

Suppleant + Forældreforening: Anne Kirstine Holm Sørensen 
 
 



• Alle har godkendt referat pr. 29/3 og det er arkiveret. 

• Bestyrelsessammensætning er sendt til DRU. 

• Referat fra generalforsamling er godkendt og underskrevet af Lars Bøgebjerg, samt 

arkiveret. 

• Bestyrelsesliste opdateret på SoMe og Conventus.  

• DRU rep-møde via Teams, Pertti deltog ikke noget nyt. 

• Vi har fået 5000 kr. i tilskud til udskiftningsbokse af EGIF sponsorudvalg. 

• Pertti indhenter tilbud på låsesystem som fodbold har. 

• Årsplan gennemgået. 

• Design Modul svarer ikke på henvendelser fra byggeansvarlig. (EIC) 

 

Pkt. 2 Økonomi 

• Pt. overskud på 120 kr. Økonomi følger budgettet. 

• Pertti følger op på Ole og Steen omkring økonomien hos tømre. 

• Forsikringssagen ligger hos Ole. 

• Kontingent indbetalingen forløber godt. 

• Pertti laver et opslag på SoMe med informationer om passivt medlemskab og 

familiemedlemsskab.  

Pkt. 3 Div. udvalg 

EGIF 

• Der har været afholdt møde, referat ikke rundsendt endnu, fra EGIF. 

Fundraise 

• Det kører derudaf med koncerterne. Vi sætter det på dagsorden næste møde. 

Presse 

• Intet nyt. 

Klubhus (drift)  

• Der har været afholdt møde i udvalget, opgaver er blevet fordelt. God opbakning.  

• Vagtplan for loge brødre til bemanding af hjemmekampe laves af Brian J. 

• Yderlige to udlån siden sidste møde. 

• Sten låner klubhuset i juni som tak for indsatsen. 

• Vi har haft huset udlånt til Ukraine flygtninges socialt arrangement.  

Oldboys 

• D.2/4 var der træf, alle 10.000 kr. i overskud gik direkte til Ukraine støtte. 

• Onsdagstræning er indstillet grundet manglende tilmelding. 

• Vi er indstillet til ”Vi gør det sammen” prisen i Fredericia Kommune grundet logens 

arbejde. Ole, Brian og Poul deltager i prisuddelingen.  



Senior 

• Møde i udvalget, opgaverne fordelt mellem træner/leder.  

• Funktionsbeskrivelsen for senior gennemgået ved udvalgsmødet. 

• Pertti har givet en overlevering af udvalget til Fie/Helle. 

• Spillermøde afholdt. Opgaverne i seniorafdelingen er blevet fordelt, rigtig god 

opbakning til at hjælpe. 

• Der bliver indført faste spillermøder, en gang i kvartalet.  

 

Ungdom 

• Det kører rigtig godt, mange til træning. Nye spillere er kommet til. 

• Første stævne i Speed var rigtig godt. 

• God tilmelding til Englandsturen. 

• Vi skal diskutere bolde til nye spillere på næste møde. 

 

Pkt. 4. Indkommen post. 

• D.5/4 – DRU, ændringer til DM turneringen grundet krigen som har indflydelse på 

15’s landsholdsaktiviteter. 

• D.7/4 – Folkeoplysningsrådet, invitation til forårskur d.27/4. Vi deltager ikke grundet 

bestyrelsesmøde. 

• D.8/4 – DRU, invitation til senior DM 7’s i Aalborg d.25/6. Tilmeldingsfrist er d.1/5. 

Vi deltager ikke. 

• D.13/4 – Fredericia Byråd, invitation til samtalesalon d.11/5 hvor vi kan give vores 

input til en stærk, fælles og ambitiøs vision for Fredericia 2032. Tilmeldingsfrist 

d.3/5 – Fie og Anne deltager, tilmelder selv. 

• D.13/4 - Fredericia Kommune, reminder om tid til at søge Fredericia Ordningen for 

2022. Deadline 12/5, Niels har ansøgt. 

• D.14/4 – EIC, skema med halfordeling 2022-23. Møde d.3/5, Pertti deltager. 

• D.15/4 – EGIF, medlemsbladet ”Sport”, Pertti sørger for det bliver lagt på SoMe. 

• D.21/4 – Fredericia Kommune, opfølgning på Idrættens Topmøde. Sendt til 

bestyrelsen. 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Intet pt. 

 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Kurt opdaterer klubhåndbog til næste møde omkring kvinde/senior udvalg. 

• Næste møde d.30/5 kl.18.00 i klubhuset med spisning, Kurt sørger for mad. 

 

Mødet afsluttet kl. 20.30 


