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Referat af bestyrelsesmøde 28. februar hos Christian. 

 Til stede: Jørgen, Anna, Anne Mette, Klaus, Christian og Hans. 

Fraværende: Anders 

Referent: Hans 

Referat fra bestyrelsesmødet 9.1.2013 blev godkendt og underskrevet. 

 

1. Konstituering 

Vores kassere påtog sig sidste år også opgaven som formand, hvilket vi også dengang var klar over at det ikke var det 

mest optimale. Det lykkedes denne gang at få valgt en formand. 

Formand:  Anne Mette Brøgger Andersen 

Kasserer:  Jørgen Tscherning 

Næstformand: Anders Lassen-Struck 

Sekretær:  Hans Urbak 

2. Ansvarsområder 

Fodbold:  Anders Lassen-Struck 

Gymnastik:  Anne Mette Brøgger Andersen 

Badminton:  Hans Kristensen 

Petanque:  Anna Mogensen og Hans Urbak 

Havkajak:  Christian Christensen 

Svømning og førstehjælp: Klaus Wessmann 

Outdoor:  Klaus Wessmann 

OK – team:  Jørgen Tscherning og Christian Christensen 

3. Sommerprogram 

Jørgen havde i forvejen udsendt programmet for sommeren 2013, som vi skulle tilpasses med sidste nyt. 

Vi vedtog at ændre entrebilletten for gymnastikopvisningen, idet den tidligere med en max. familiepris er 

administrativ tung at håndtere, når folk står i kø og hele familien ikke kommer på samme tid. Entreen fremover er 10 

kr. pr. person. 

Der skulle også ændres på tiderne vedr. gymnastik, så vi bruger færrest mulige dage efter den nye afregningstakst er 

trådt i kraft. 

Tirsdagen ser således ud sommeren 2013 

Zumba:  Kl. 17 - 18 

Aerobic:  Kl. 18 – 19 

Yoga:  Kl. 19 - 2030 

Jørgen tjekker med Lotte. 

Stavgang var ellers sat på programmet, men da vi mangler leder har vi valgt at droppe det i 2013. 
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4. Priser 

Vi har valgt at søskende rabat ikke findes mere. 

Gymnastik vinter 2013 – 2014 

Puslinge:  Kr.   350,- 

Spring/rytme:  Kr.   550,- 

Aerobic:  Kr.   900,- 

Zumba:  Kr.   650,- 

MK  Kr.   650,- 

Yoga:  Kr. 1000,- 

Inden sæsonstart skal kontingentet på svømning nykalkuleres. 

5. Lamper 

Lamperne i forsamlingshuset hænger stadig i vejen for de unge springere. Anne Mette følger op på generne. 

6. Outdoor 

Som er en ny aktivitet i RGF har opstart 15. april. De øvrige 3 gange sættes dato på senere. 

7. Opvisning 
Fælles kaffebord ændres til: ”Salg af sandwichs og pølsehorn samt øl, vand og kaffe”. Anna og Anne Mette har 
stafetten. 
Som fotograf blev der peget på Anders. 
Jørgen får pokalen graveret. 
Indgangsbilletter laver Jørgen. 
Salg af indgangsbilletter blev overdraget til Sara og Jørgen. 
Anna sørger for at der er tilstrækkeligt med drikkevarer. 
 
8. Eventuelt 
Elin Jørgensen stopper som instruktør, så Anne Mette og Sara taler sammen om yoga og evt. light yoga fremadrettet. 
Der blev også talt om at finde en mulig vicevært for vores klubhus. Hans undersøger om der er nogen emner 
indenfor Rodskov Petanque der kunne tage denne opgave. 
Vi er gjort opmærksom på en vis trafik igennem klublokalet bl.a. til REB’s arrangementer i forsamlingshuset. Det var 
især rengøring derefter der blev tænkt på. Vi afventer og ser hvor stort problemet er. 
 
Til sidst blev den nye aftale om RGF’s klubhus præsenteret, som er blevet væsentlig forenklet. 

http://rodskoveskerod.mono.net/upl/21907/AtaleOmRGFKlubhusREBRGFV5.pdf 
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