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Referat fra bestyrelsesmøde 24. februar 2015 hos Anna 

 Til stede: Tom, Jens, Anna, Malene, Christian, Bodil, Jørgen og Hans. 

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse og suppleanter. 

Formanden bød velkommen. 

1. Konstituering 

Kasserer: Jørgen Tscherning 

Formand: Hans Urbak 

Næstformand: Trine Hedegaard Helbo 

Sekretær: Hans Urbak 

 

 

2. Ansvarsområder 

Gymnastik: Trine Hedegaard Helbo og Malene lassen-Struck 

Badminton: Hans Kristensen 

Fodbold: Jørgen Tscherning 

Petanque: Jens Alstrup, Anna Mogensen og Hans Urbak 

Havkajak: Christian Christensen 

1.hjælp: Jørgen Tscherning 

OK-team: Jørgen Tscherning og Jens Alstrup 

Jens havde forespurgt blandt petanquespillere om der var nogen der kunne hjælpe med at tegne nye 

brugere ved OK-tanken. Svaret var, hvorfor er det altid petanque der skal stille med mandskab, de mente, 

at også andre afdelinger burde stille op. Konklusionen blev, at det vigtigste var, at det var en person fra 

byen. Det blev oplyst at næste gang er det fredag den 24. april kl. 14 – 18.  

 

3. Bordet rundt – siden sidst 

Petanque: 

Jens orienterede om at det går stille og roligt. I øjeblikket arbejdes der på at stille hold til DGI’s 

forårsturnering. 

 

Havkajak: 

Chr. orienterede om at tilbuddet af rullekurser her i vinter var blevet udvidet, hvilket har resulteret i 

for få tilmeldte på enkelte kurser, men annoncering af rullekursus på Facebook har givet 6 nye 

tilmeldte(kurset fyldt) på under 2 timer. Er ellers i fuld gang med ny hjemmeside og 

sommerprogram. 

Bodil fortalte om et foredrag af Søren Walter om Danmark rundt i Havkajak som Rodskov 

Havkajak afholder. Det koster 50 kr. som går ubeskåret til fonden La Vida, som sender børn med 

livstruende sygdomme på ferieoplevelser. Der er indtil nu tilmeldt 40 personer. 
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Gymnastik: 

Jørgen kunne oplyse at det gik gennemgående godt. 

Sofie vil meget gerne fortsætte med spring/rytme også efter sommerferien. 

Spring/rytme fortsætter til sommerferien. 

Lotte fortsætter også med aerobic til sommerferien. 

M/k og puslinge med Bodil holder pause efter gymnastikopvisningen. 

Efter sommerferien mangler springholdene en hjælpetræner. 

Det skal afklares om Bodil har lyst til at fortsætte som træner efter ferien for puslingene? Hvis ikke, 

så mangler vi en træner til de yngste gymnaster.  

Gymnastikudvalget arbejder videre med disse opgaver. 

 

Der blev efterlyst et yoga hold, og det vil Trine forsøge idet hun kender et muligt emne. 

Vi kom også denne gang ind på at etablere et aktivitetsudvalg indenfor gymnastik, og det blev 

modtager meget positivt. 

Under dette punkt talte vi også økonomi denne gang, på grund af de negative tal for gymnastik. 

Bl.a. talte vi om kørselsgodtgørelse og det blev besluttet at RGF helt har droppet kørselsgodt-

gørelse. 

 

4. Sommerprogram: 

Jørgen omdelte et foreløbig udkast, som de ansvarlige udfylder de tomme felter og rettelser. 

 

5. Gymnastikopvisning: 

Foreningspokalen vil blive overrakt ved gymnastikopvisningen som tidligere. Navn offentliggøres 

senere. 

Fotograf:  Malene og Anders  

Gaver til instruktører: Trine og Malene har opgaven 

Mad og drikkevarer:  Trine og Malene finder på noget 

Åbningstale og overrækkelse: Hans byder velkommen og overdrager pokalen 

Indgangsbillet:  Jørgen laver program og sanghefte 

Til opvisningen er der pt. tilsagn fra spring/rytme og puslinge. 

Entre 10 kr.  

Gratis adgang for implicerede gymnaster og instruktører. 

 

6. Kontingent 

Christian orienterede om tilkøb til Memberlink som i forvejen er vores bookingprogram. Vores 

ønske er at medlemmerne kan betale kontingent online. Der findes ikke en standardløsning der 

tager højde for at vi også har et kontingent til hovedforeningen. Hvis det lykkes at tilrette 

programmet eller vi finder en anden løsning, vil det under alle omstændigheder give en udgift på 

ca. 6 – 9.000 kr. pr. år, men at der spares noget på portoudgifterne. 

I dette tilfælde drejer det sig om at reducere kassererens arbejde. 

Det blev besluttet at der skal arbejdes videre med projektet. 

  

7. Eventuelt: 

Gavle på klubhuset skal males. Svend Erik Helbo har lovet at den tjans påtager han sig, og Jens 

køber maling. 
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Radio skal flyttes over til den anden side af forsamlingshuset, hvilket Jens og Tom i første omgang 

vil kigge på. En anden mulighed var at vi bytte opbevaringsrum med Beboerforeningen.  

 

Næste møde er torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 hos Christian, Asylvej 61, 8543 Hornslet.  


