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Referat af Generalforsamlingen 29. januar 2013 i Rodskov Forsamlingshus 

 Til stede: 16 personer incl. bestyrelsen. 

Referent: Hans 

Formanden Jørgen Tscherning bød velkommen. 

Derefter i følge dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed (Formandsberetning) 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

6. Eventuelt 

Til dirigent blev Bodil Lange foreslået og valgt. 

Bodil kunne oplyse at generalforsamlingen var korrekt indvarslet. 

Som punkt 2 aflagde Jørgen beretningen, som kan ses på en særskilt præsentation. 

Beretningens hovedtema gik meget på de bløde værdier, altså værdier der ikke kan ses, men føles. 

Herunder fik de forskellige repræsentanter for afdelingerne ordet, således at de kunne orientere om 

aktiviteterne i afdelingerne. 

Der kom under en bemærkning under beretningen vedr. petanque. Rodskov Petanque efterlyser unge og 

yngre spillere, idet gennemsnitsalderen i dag er forholdsvis høj, og de unge kan få det indtryk at petanque 

er for gamle mennesker, hvilket bestemt ikke er tilfældet.  

Der kom et forslag om et åbent hus arrangement på tværs af aktiviteterne i RGF.  

Et andet forslag gik på at Rodskov Petanque kunne arrangere en petanque ungdomsskole. 

Der bliver arbejdet videre med ideerne. 

Havkajak har opdelt sig i 4 grupper som omtalt i forrige referat. 

Der arbejdes på 2 nye tiltag i 2013. Stavgang og outdoor. 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

Regnskab 

Kassereren Jørgen Tscherning gennemgik først grafer over medlemstal over afdelingerne. Regnskabet for 

2013 blev gennemgået. Der har været et underskud i 2011 som skyldes investeringer i airtrack og 2 

carporte. Medlemsgrafer, regnskab og budget vedlagt. 

Der blev konstateret at der kun er betalt kr. 7.500,- til Hornslet Hallen. Budget 2012 var på kr. 15.000,-. 

Kassereren følger op. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag. 

Der var ingen. 
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Næste punkt var valg til bestyrelsen.  

Bestyrelsen består af syv personer, som vælges for to år ad gangen. 

På valg: 

Susanne Vernersen  Ønskede ikke genvalg Næstformand 

Anders Lassen-Struck   Genopstillede  Fodbold 

Anne Mette Brøgger Andersen Genopstillede  Svømning 

Bestyrelsens foreslog Klaus Wessmann. 

Klaus blev valgt. 

Bestyrelsen er fremover: 

Jørgen Tscherning 

Klaus Wessmann 

Anne Mette Brøgger Andersen 

Anna Mogensen 

Anders Lassen-Struck 

Christian Christensen 

Hans Urbak 

Der skulle også vælges tre suppleanter, følgende blev foreslået og valgt: 

1. Tom Moesgaard Sørensen 

2. Bodil Christens 

3. Susanne Vernersen 

Revisorerne Jens Alstrup og Tage Simonsen. 

Jens blev genvalgt. 

Tage ønskede ikke genvalg og i stedet blev Elvin Lykke Hassingboe valgt. 

Formanden takkede Susanne og Tage for deres arbejde og gejst i RGF. 

 Under ”Eventuelt” blev følgende nævnt: 

Er det muligt for RGF at udleje i de ledige timer i forsamlingshuset? 

Formanden mente at der kunne være en interessekonflikt. Bestyrelsen undersøger muligheden. 

Er skovtroldene døde? Spørgeren kom med et muligt lederemne. 

Bestyrelsen undersøger hvad der er muligt. 

Kunne vi genoplive cykelturene? 

På den sidste cykeltur var der 2 personer.  

Bestyrelsen vil undersøger om interessen er der. 

Efterfølgende takkede Jørgen dirigenten for en perfekt afholdelse af generalforsamlingen. 

Referatet godkendt. 

Rodskov, den 30. januar 2013 

 

 

Bodil Lange 

 

Bilag: Jørgens beretning 


