
Bestyrelsesmøde d.8-12-2022 KL. 18.00 

 

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

Sørensen, 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 

 •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. 

• Referat godkendt af alle pr. 3/11, arkiveret og lagt på SoMe. 

• Kurt har fået første tilbud på lysanlæg fra Dansk Sportsbelysning. Kurt samler et 

team til at arbejde med etableringen af lysanlæg. 

• Pertti har holdt møde med fodbold ang. el afregning ca. 5000 kw. Der er ikke styr på 

vandmålerne, Niels og Pertti mødes med fodbold og Fredericia Spildevand. Pertti 

får lavet el af regning med fodbold inden nytår. 

• Pertti har fået tilbud på opsætning af markise og melder tilbage at vi sætter i gang til 

foråret. 

• Pertti aftaler med Liller hvor rugby skiltet ved vejen skal stå. 

• Årsplan gennemgået. Vi tænker over kandidater til ”Årets skulderklap” til næste 

møde. 

• Bubsi, Pertti, Fie, Morten, Thor, Helle og Holm deltog i Rugby Parlamentet.  

 

 



Pkt. 2 Økonomi 

• Vi lander 2022 med forventet underskud på ca. 4000 kr. De er for mange senior der 

mangler at betalt kontingent, Fie og Helle følger op. 

• Der er også en del oldboys der mangler, Pertti gennemgår listen. 

 

Pkt. 3 Div. udvalg 

 

EGIF 

• Intet nyt. Bubsi tager vagtlisten til dilettant når den foreligger. 

• Omklædningsrummene til os er ved at være klar. 

Fundraise 

• Ikke noget nyt. 

Presse 

• Paul Erik styrer det med fast hånd og god til at følge op. 

 

Klubhus (drift)  

• De første forespørgelse på lån af klubhuset næste kommer ind. 

• Nytårskur, d.31/12 kl.11-13. Pertti laver FB opslag. 

Oldboys 

• Samling til juleøl på Den Engelske Pub d.9/12 kl.16. 

Senior 

• Der har været Julefrokost hvor ”Årets spiller” blev Andreas Raun, kæmpe tillykke fra 

bestyrelsen. 

• Helle har deltaget i møde med Preben R. og Michael Lai omkring rekruttering til 

kvinderugby. 

Ungdom 

• Der kommer en turnering til U18 hvor svenske klubber også deltager. 

• DM titler fjernes fra U14 og nedefter ligesom andre idrætsgrene. 

• Vi har søgt DM stævnet i juni hvor vi prøver at få Hamborg på besøg. 

• Groningen RC kommer i Pinsen med U14 og U16. 

• Juleafslutning med familier søndag d.11/12. 

 

 

 



Pkt. 4. Indkommen post. 

• D.3/11 - EGIF - Medlemsbladet ”Sport”, lagt på SoMe. 

• D.3/11 - EGIF – Invitation til fodbold VM fest i EIC. 

• D.6/11 - The Rugby Club de Béthune – Invitation til ungdomsturnering 27-28 maj 

2023. 

• D.10/11 – DRU – Aktivitetsplan for 2023. 

• D.16/11 – DRU – Opdateret aktivitetsplan for 2023 samt info om VM billetter. 

• D.19/11 – EGIF – Invitation til ”Sjov Lørdag” 

• D.2/12 – DRU – Opdateret aktivitetsplan for 2023 

• D.8/12 – DRU – Tilbud om køb af VM billetter, skal bestilles hos DRU. 

• D.8/12 – FA. kommune – Invitation til Idrættens topmøde, Fie og Pertti deltager og 

tilmelder selv. 

• D.8/12 – FA. Kommune – Invitation til Nytårskur d.25/1, Pertti deltager. 

 

Pkt. 5. Kommende arrangementer. 

• Ingen 

 

Pkt. 6. Eventuelt, herunder næste møde. 

• Workshop med rekruttering og kommunikationsplan d.5/2 kl.9.00 – 15.00. 

• Næste møde torsdag d.26/1 kl.18.00 

 

Mødet afsluttet kl.21.25 


