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Referat af bestyrelsesmøde 17. juni hos Anne Mette. 

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

Fraværende: Klaus 

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse og Jens Alstrup 

Referat fra bestyrelsesmødet 13.5.2013 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

1. Nyt fra afdelingerne 

Havkajak har kørt 2 nye frironingshold (roer 1) og har et roer 2 kursus på lørdag/søndag. 

Christian berettede om er tur Fur rundt med 8 deltagere, som på grund af vejret måtte opgives kort før mål. 

Ca. 70 medlemmer pt. 

Laver en tilfredshedsundersøgelse til efteråret. 

Rodskov Petanque havde et meget vellykket stævne 8. juni med 52 spillere. Desværre måtte der meldes afbud til 20 

spillere på grund af manglende baner. 

Måske var det en idé at RP lavede opfølgning på den succesfulde petanqueskole, som DGI Østjylland kunne 

gennemføre for første gang. Vi sender stafetten videre til aktivitetsudvalget. 

2. Økonomi 

Jørgen gennemgik regnskabet pr. 16.6.2013. 

Beholdning ca. kr. 30.000. 

Jørgen taler kontingent for badminton med Hans Kristen. 

Da vi har forskudt kontingent/lokaleleje er det vigtigt at arbejder intens på at forbedre vores egenkapital, således at 

RGF bliver sikret til at modstå fremtiden og dens krav. 

3. Fastsætte tidspunkter 

Generalforsamling afholdes i Rodskov Forsamlingshus 21. januar 2014 kl. 1930. 

Gymnastikopvisning bliver søndag den 30. marts 2014 kl. 10 (Sommertid). 

4. Gymnastik 

På grund af at spring/rytme holdene forventes at flytte til Ugelbølle Friskole januar 2014, kom Anne Mette med 

følgende forslag for tidspunkter i forsamlingshuset, som efterfølgende klires med instruktørerne. 

Mandag: Yoga  kl. 17 – 1830 

 M/K  kl. 1830 – 1930 

 Aerobic kl. 1930 - 2030 

Tirsdag: Spring/rytme-1 kl. 1630 – 18 

 Spring/rytme-2 kl. 18 – 1930 
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Torsdag: Yoga kl. 07 – 08 

Puslinge kl. 1630 – 1730 

Aerobic kl. 1830 – 1930 

Luise ønsker ikke at fortsætte med Zumba, så her skal vi finde en afløser. 

AM taler med Anders om inspiration for spring/rytme. 
Spring/rytme har ønske om at komme ud til opvisning til f.eks. markedsdage og festivaler m.m. 
Vi skal forsøge at finde nye aktiviteter. 
Der har været klage over lydstyrken på musikanlægget. Anders påtog sig musikanlægs ansvaret.  
 

5. Fælles arbejdsdag 
Beboerforeningen har indkaldt til fælles arbejdsdag onsdag den 19. juni kl. 1730. 
Der skal bl.a. klippes hæk og trimmes omkring klubhuset. 
Under vores møde kontaktede Jørgen petanque-udvalgsformand Jens Alstrup og aftalte, at petanquemedlemmerne 
ved deres næste gennemgang af petanquebane-området også tager området med omkring klubhuset. 
 

 


