
Bestyrelsesmøde d.30-5-2022 KL. 18.00 

 

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

Hejslet, Bubsi, afbud fra 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 

Fundraising 

Presse 

Klubhus (drift) 

Oldboys 

Senior 

Ungdom 

Pkt. 4.Indkommen post. 

Pkt. 5.Kommende arrangementer. 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

           Dato for møde med Preben Rasmussen (DRU) 

 

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

samt årsplan. 

• Alle har godkendt referat pr. 4/5 og arkiveret. 

• Kurt har opdateret klubhåndbogen, alle gennemlæser til næste møde. 

• Pertti tager møde med Sten ang. udestående med tømre. 

• Arkitekten har igen rykket Design Modul for at få udbedret fejl/mangler. 

• Kurt har tjekket op på klimaskærm, vi skal ikke have lavet noget i år, der bliver lavet 

vurdering inden næste års ansøgning. 

• Pertti har været til halfordelingsmøde, vi fik vores ønsker opfyldt. 

• Fie og Anne deltog ikke i netværksmøde grundet tid. 

• Årsplan gennemgået, da vi ikke deltager i Sommer Sjov mere fjerne Kurt det fra 

årsplanen. 

• Pertti indhenter tilbud på låsesystem inden sommerferien. 

 

 



Pkt. 2 Økonomi 

• Pt. underskud på ca. 4.345 kr. der er dog tilgodehavende fra koncerterne. Generelt 

ser økonomien god ud. 

• Vi afventer tilskud fra kommunen som forventes slut juni. 

 

Pkt. 3 Div. udvalg 

EGIF 

• Næste møde d.2/6. Pertti sender referat fra sidste møde. 

Fundraise 

• Der er god opbakning til koncerterne. MEN, der er nogen der melder afbud i sidste 

øjeblik og Bubsi bliver udfordret af dette. Man skal selv finde afløser. 

• Der skal forlænges aftaler på bander, Bubsi aftaler nærmere med Poul. 

Presse 

• Det der bliver sendt ud, bliver bragt på diverse platforme. 

Klubhus (drift)  

• Der er købt mere service så vi har komplet til min. 50 personer. 

• Fie køber 10 klapstole. 

• Terrassen har fået olie, stor tak til de implicerede. 

• Brian har lavet FB gruppe til at organisere salg ved hjemmekampe. 

Oldboys 

• Intet nyt. 

Senior 

• Fællesspisning torsdag d.2/6. 

• Pertti holder styr på licenserne året ud. 

Ungdom 

• Har været i Aarhus til stævne. Det gik godt, de unge spillede nogle gode kampe. De 

slog både Speed og Gentofte. 

• Hamborg kommer på besøg og spiller for kamp d.4/6 til seniorkampen.  

• Sponsorat på 5000 kr. fra Jens Johan Andersen til Englandsturen. Kæmpe tak fra 

hele ungdomsafdelingen. 

 

 

 



Pkt. 4. Indkommen post. 

• D.28/4 – EGIF, tilbud om at blive hjælpere på Heartland Festival. Pertti takker nej. 

• D.2/5 – LIFA, faktura på udført arbejde for EIC. En fejl og sendt videre til Anders 

Axø. 

• D.6/5 – EGIF, tilbud om at tjene penge på salg af kuponhæfter for Danske 

Hospitalsklovne. Pertti takker nej. 

• D.6/5 – EIC, halfordelingsskema. Vi har tirsdage fra 18.30 – 20.00 (Hal 2) 

• D.15/5 - Fredericia Motorklub, invitation til dialogmøde omkring en fælles 

sport/event plads i Fredericia. Anne og Fie prøver om de kan deltage. 

• D.20/5 – Løbslederen ved Hannerupløbet, tilbud om at vi kan profilere vores klub 

før, under og efter løbet. Vi deltager ikke. 

• D.23/5 – Fredericia Kommune, tilbud om at tjene penge til klubkassen ved at samle 

affald. Vi deltager ikke. 

• D.24/5 – EGIF, tilbud om at lave børneaktivitet på butikstorvet i Pinsen. Vi deltager 

ikke grundet hjemmekampe. 

• D.26/5 – Dragør Rugbyklub, invitation til Ungdomsstævne i Pinsen.  

• D.30/5 – Dragør Rugbyklub, mail om aflysning af turnering. 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Sæson afslutning for ungdom d.21/6 på Østerstrand. 

 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Vi aftaler møde med Preben d.24/8 kl.18.00. Pertti giver ham besked. 

• Niels har søgt penge til at lave videomateriale til rekruttering. 

• Næste møde d.10/8 kl.18.00 i klubhuset med spisning, Kurt sørger for mad. 

 

Mødet afsluttet kl. 20.10 


