Bestyrelsesmøde d.27-10-2022 KL. 18.00
Deltagere: Allan Pertti Frandsen, Kurt Due Petersen, Fie Bøgh, Niels Hejslet, Bubsi, Helle
Ullerup, afbud fra Anne Sørensen.
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.
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. 19/9, arkiveret og lagt på SoMe.
Pertti har holdt møde med EIC ang. flytning til andet omklædningsrum indtil det
sædvanlige er renoveret.
Markisen kan sættes op i løbet af vinteren, Pertti har ansvaret.
Vi får overført opgaven med opstilling af skilte til en ansvarlig.
Vi fik ikke filmet til trænerens dag.
Helle og Fie har været på Conventus undervisning.
Årsplan gennemgået.

Pkt. 2 Økonomi
•
•
•
•
•

Niels sender faktura til tømrer på sponsorat.
Vi har overskud pt. på 15.000 kr. og afventer el/vand regning.
Pertti skriver til fodbold med deadline af vand/el afregning senest 1/12.
Pertti beder Peter G. om budget for markisen.
Niels tjekker sponsorlisten igennem mht. fakturaer.

Pkt. 3 Div. udvalg
EGIF
•
•
•

Referat er rundsendt til bestyrelsen.
Generalforsamling i EGIFs Venner, Pertti deltog.
Vi starter op på vagtplan til dilettant i 25/2-7/3 i slut januar.

Fundraise
•

Bubsi har fundet sponsor til ungdomstrøjer. Vi overvejer om vi skal købe til
seniorholdet samtidig. Vi beslutter på mødet i december.

Presse
•
•

Intet nyt, alle presse meddelser bliver brugt, godt arbejde af Paul Erik.
Patrick fra Avisen.nu har været på besøg og bragt en rigtig fin artikel med fokus på
vores fantastiske U16 hold

Klubhus (drift)
•

Liller har haft møde med Thomas fra Vej & Park, vi fik alle vores ønsker opfyldt.

Oldboys
•

Holdet deltog i turnering i Berlin, stor succes. Vi blev nummer 5.

Senior
•
•
•

•
•

Årets spiller krus til senior, Kurt bestiller.
Emil Boe rundet 100 kamp, tillykke til ham.
Der skal aftales klar kommunikation linjer om hvem der gør hvad. Problemet er
omkring kamprapporter, kampflytning og klager. Pertti sender skabelon med alle
spillernavne og licensnumre til Fie/Helle.
Vi er tilmeldt pokalturneringen.
Vi skal fokusere rekruttering, og planlægger en dag i februar.

Ungdom
•
•
•
•
•

Havde en helt fantastisk tur til London, spillede flere gode kampe og viste os godt
frem.
U16 skal på Fredericia Rådhus d.4/11 til pandekager som hyldes for DM titlen.
På 14 dage er der kommet næsten et helt U12 hold.
Træningen fortsættes selvom turneringen er slut.
Træner teamet har været til temaaften med Fredericia Elite, meget udbytterigt.

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

16/9 - Rugby Club of Béthune, invitation til ungdomsturnering i Frankrig d.27-28 maj
2023.
8/10 – Fa. Kommune, invitation til U16 til pandekager på Rådhuset. Vi deltager 4/11
10/10 – EIC, underskreven 1 års gennemgang af klubhuset fra DesignModul.
10/10 - The Dendermonde Rugbyclub, invitation til senior turnering 26-28 maj 2023.
10/10 – EGIF, datoer og vagtplan for ”Sjov Lørdag”, vi deltager ikke.
10/10 – FA. Elite, Fælles Output fra træner forum. Se ovenfor.
11/10 – DRU, lodtrækning til Pokalturneringen, vi er oversidder i første runde.
13/10 – Fa. Kommune, Borgermøde vedrørende den nye indendørs
streetsportsfacilitet tirsdag d. 25.okt.
17/10 -DRU, diverse informationer om ATK (aldersrelateret træningskoncept)
17/10 – EGIF, ”Sport” lagt på SoMe.
21/10 – DRU, Program for Parlamentet i Nyborg, den 19. november kl. 10-16.
Tilmelding senest d.11/11. Bubsi, Helle, Fie, Pertti, Holm, Thor og Morten.
Pertti tilmelder sig selv, Helle og Fie senest 11/11. Bubsi tilmelder sig selv og hans
trænere.

Pkt. 5. Kommende arrangementer.
•

Ingen

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde.
•

Næste møde torsdag d.8/12 kl.18.00, Pertti sørger for julefrokost

Mødet afsluttet kl.21:33

