Bestyrelsesmøde d.10-8-2022 KL. 18.00
Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Kurt Due Petersen, Fie Bøgh, Anne Sørensen, Niels
Hejslet, Bubsi, Helle Ullerup.
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
•Fundraise
•Presse
•Klubhus (drift)
•Oldboys
•Senior
•Ungdom
Pkt. 4.Indkommen post.
Pkt. 5.Kommende arrangementer.
•U-DM
Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•Gaveregulativ

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

Alle har godkendt referat pr. 31/7 og arkiveret.
Vi modtaget ibrugtagningstilladelse på tribunen med mulighed for stikprøvekontrol i
en måned efter. Skal herefter meldes til BBR, Kurt sørger for det.
Pertti har modtaget tilbud på systemlåse. Pertti undersøger priser på ekstra brikker
og vi tænker over tilbuddet til næste møde. Og Pertti indhenter alternativt tilbud.
Vi har fået 8000 kr. af Team Ungdom til ungdomsturen til England. Vi takker mange
gange.
D.21/6 første års gennemgang af klubhuset, Pertti deltog. Der var 9 punkter hvor de
8 blev accepteret.
Kvartalsmøde med fodbold d.28/6. Pertti sender referat rundt.
D.20/8 bliver de sidste fliser lagt af Thomas R.
Sten er i gang med at følge op på tømren.

•
•
•

Pertti følger op elitesponsorerne.
Vi er blevet lovet opgradering af omklædningsrum i 2022.08.10
Årsplan gennemgået.

Pkt. 2 Økonomi
•

Ser godt ud, vi er over budget. Vagterne giver godt.

Pkt. 3 Div. udvalg
EGIF
•

Referater fra HB møder rundsendt af Pertti.

Fundraise
•
•
•
•

Bubsi strømliner kommunikationen med koncert info.
Der bliver bestilt en ny bande da der mangler en. Bubsi bestiller.
Pertti følger op på markisen med Peter G.
Bubsi følger op på Event Consult ang. sponsorat.

Presse
•

Det kører som det skal.

Klubhus (drift)
•
•
•
•

Der er en del udlejninger.
Vi ser frem til at få overblik over udgifterne til el/varme når vi har brugt huset i et år.
Vi har bestilt ekspert til at fjerne hvepsebo i overdækning.
Liller køber 2 overskabe til køkkenet.

Oldboys
•

•
•
•
•

30/9 – 2/10 deltager vi i turnering i Berlin. Brian, Ole og Poul planlægger, der er pt.
18 tilmeldte.
Senior
Ikke så meget nyt grundet sommerpause. Der planlægges fællesspisning.
Træningen er flyttet til mandag og onsdag.
Planlægningen af seniortur startes op.
Turneringsplanen er klar nu, og bliver lagt på websiden.

Ungdom
•
•
•
•
•

Træningen er startet op, der var mange, dog er 3 stk. U16 spillere er startet på
efterskole, som er fokusområde.
Ny ungdomstræner i teamet er Thor Lütje Hansen.
Planlægningen af turen til London pågår med div. aktiviteter, bla. kampe. Der er
skaffet billetter til to topkampe i den engelske liga.
Der var 9 deltagere med på Rugby sommerlejr, de var meget glade.
Stor opbakning til sommerafslutningen på Østerstrand.

Pkt. 4. Indkommen post.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.7/6 – Fredericia Idrætsråd – tilbud om deltagelse i arrangementet ”Efter
Efterskole Idrætsdag” den 27. august, Pertti har meldt fra da vi har U-DM den dato.
D.10/6 – EGIF, medlemsbladet ”Sport”, er lagt på SoMe.
D.22/6 – Støttelotteriet, tilbud om lotteri. Vi deltager ikke.
D.25/6 - Fredericia Kommune, Invitation til ”Sundhedsugerne 2022” hvor vi kan
byde ind med sundhedsfremmende aktiviteter. Vi deltager ikke.
D.30/6 – DRU, ændring af seniorturneringsplan. Er rundsendt, Pertti opdaterer
kalenderen.
D.6/7 – DRU, tilbud om at afholde landskamp. Vi byder ikke ind, men undersøger
mulighederne med partnere. Kurt har teten hen over vinteren.
D.13/7 – EGIF, datoer for OK vagter. Vi skal d.8/10. Pertti har opgaven.
D.15/7 – EGIF, den planlagte Dilettant forestilling i uge 41 aflyses og flyttes til 2023.
D.21/7 – DRU, turnerings reglement, rundsendt.
D.1/8 – Fredericia Kommune, invitation ”Bland selv idræt” Bubsi arrangere.
D.2/8 – EGIF, tilbud om at blive medarrangør af gå/løbe event med Brugsen.
D.4/8 – DRU, invitation til B&U stævne d.27/8 i Erritsø. Bubsi følger op.
D.8/8 – EGIF Fodbold, tilbud på asfaltering af P-plads. Til info.
D.8/8 – DRU, invitation til webmøde om projekt ”Fastholdelse af medlemmer”. Bubsi
deltager.
D.8/8 – Folkeoplysningsrådet, ansøgningsskema til Indsatspuljen 2022. Vi
udtænker noget og beslutter på næste b-møde.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•
•

Bubsi og Pertti er i gang med planlægningen. De tyske hold kommer desværre ikke.
Der forventes omkring 400 deltagere.
Bubsi har styr på forplejningen.

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

Gaveregulativ, foreløbig:

100 kampe: Tin krus.
200 kampe: Tin krus med låg.
300 kampe: Lommelærke.
400 kampe: T.B.D
500 kampe: Walk of fame.
•

Næste møde 15/9 kl.18.00, Kurt bestiller mad.

Mødet afsluttet kl. 21.07

