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Referat af bestyrelsesmøde 12. januar 2012 hos Jørgen. 

Til stede: Martin, Susanne, Jørgen, Anna, Anne Mette, og Hans. 

Fraværende: Anders og Ove. 

Referent: Hans 

På grund af fravær var mødereferatet fra 24. oktober 2011 ikke til godkendelse. 

 Vi skal deltage i et OK fremstød ved tanken i Rodskov. Det drejer sig om at få brugernes OK-kort registreret 

under Rodskov Gymnastik forening, således at vi får derved et større tilskud fra OK.  

Datoerne: 27. januar kl. 14 – 18 deltager vi med Jørgen og Martin 

31. marts er det Jørgen og ? (det finder vi af ud senere). 

RGF får 6 øre pr. liter benzin solgt til vores ”venner”. 

 

Til Sundhedsmessen i Hornslet lørdag den 21. januar er vi repræsenteret med et hold spring/rytme kl. 13. 

Derudover er vi også tilstede med Rodskov Havkajak. 

 

Generalforsamling 31. januar med dagsorden iflg. vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen arrangerer vinsmagning med max. 30 deltagere. Tilmelding kan ske via nettet 

eller pr. telefon til Anne Mette. Jørgen og Anne Mette koordinerer tilmeldingerne indbyrdes. 

Jørgen omdelte grafer over medlemsudviklingen over de sidste 20 år.  

Den ene viser forøgelse af medlemstallet, og meget glædelig er den ekstra tilgang af børn og unge. 

Den anden graf viser medlemmerne under de forskellige aktiviteter. Her viste gymnastik at de er næsten 

forøget med 400 % i perioden. 

Den tredje graf viser kursus, skole, event og festival over de sidste tre år. 

På den anden side arket er driftsregnskab for 2011. 

Vi gennemgik regnskabet med henblik på fastsættelse af kontingent for 2012.  

Følgende er uændret: Hovedforeningen, Badminton, Svømning, 1.hjælp, Fodbold og Petanque. 

Gymnastik, callanetic, aerobic og Zumba vil kontingentet stige med 10 %. Spring/rytme bliver hævet med 

50 % idet de får to timer samt at der er to instruktører på. Vi også skal købe en AIR-TRACK. 

Efter indkøringen og de store investeringer der er fortaget, ser vi os nødsaget til en 50 % stigning af 

basiskontingentet for Havkajaks vedkomne. Derudover reguleres kursusgebyret således at det fremover 

bliver hævet fra 600 - 800 kr. 
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På valg er: 

Jørgen Genopstiller Kasserer 

Ove Udtræder Formand 

Martin Udtræder Badminton 

Anna Genopstiller Petanque, klubhus 

Derudover udtræder Anders. 

Bestyrelsens forslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer: 

Christian Christensen Havkajak 

Hans Urbak  Petanque 

Ole Nørgaard 

Suppleanter: 

1. Anders 

2. ? 

3. ? 

Ove tager sig af traktementet med vin og brød. Der forventes en udgift på 100 kr. pr. kuvert. 

Bestyrelsen spiser kl. 18. og Anna bestiller mad. 

Der skal ansøges om tilskud til AIR-TRACK og det gør Jørgen og Anne Mette. 

Forslag til Kajak: Festival tages op til nyvurdering. 

Anne Mette starter Yoga op og det bliver tirsdage kl. 18 - 19. Nærmere oplysninger om opstart følger. 

Petanque. Det er et stort ønske fra Rodskov Petanque at få nogle yngre medlemmer. Den blev talt om at 

arbejde videre med en idé om at fokusere på nogle med motoriske problemer, eller nogle med mindre 

handicap. Med de hjælpemidler der findes indenfor petanque, kunne det være en gruppe med potentiale i. 

Det blev besluttet at Rodskov Petanque arbejder videre med idéen. 

Der har tidligere være nogle lamper på petanquebanerne, som var til gene for naboerne. De lamper er nu 

rettet ind, så de nu lyser ned på banerne igen til alles tilfredshed. 

Rodskov Petanque har altid deltaget i DGIs ”Forårsturnering”, fremover deltager vi også i ”Østjysk” og 

”Tirsdags træf” som også er i DGI regi. Rodskov Petanque står som arrangør af ”Tirsdags træf” den 29. maj 

2012 sammen med DGI. 

Der blev også talt om andre aktiviteter bl.a. bridge og præmievest. 

Næste møde er 31. januar Kl. 19.00 i Forsamlingshuset, altså forud for generalforsamlingen. 


