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Referat fra bestyrelsesmøde 13. januar 2015 hos Jørgen 

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

Fraværende: Klaus 

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse og suppleanter. 

Formanden bød velkommen. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmødet 27.5.2015 blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Bordet rundt – siden sidst 

Fodbold: 

Der blev i 2014 startet et Old-Girls hold som deltog i DGI’s eftersårturnering. Kommunikationen 

mellem initiativtageren og bestyrelsen har ikke været den bedste. Der er aftalt et kontingent på kr. 

200 + omkostninger til evt. turnering.  

Anders kontakter Marrit Rasmussen vedr. sæsonen 2015. 

  

Petanque: 

Anna orienterede om at julefrokosten igen blev en succes med ca. 40 deltagere. Her i 

vinterperioden møder der 12 – 20 spillere til træning hver gang. Petanque har p.t. 53 medlemmer 

og dermed en udvikling på 20% i 2014. 

 

Gymnastik: 

Trænere for spring/rytme er igen på plads, og der er 82 tilmeldt. Ligeledes har vi også en god 

tilmelding indenfor puslinge med 31 samme antal som aerobic. M/k er også uændret med 13 

deltagere. 

 

Havkajak: 

Christian orienterede om at der for nylig har været standerstrygning(1. nov.) og deres årlige 

nytårsmarchs, som denne gang var ude ved Slettehage fyr. Vi fik 1½ time til rulletræning i 

svømmehallen. Torsdage fra 20-21.30. Det er en succes. 

 

Svømning: 

Vi er desværre kommet ned på lidt færre deltagere, men det betyder at vi nu kan nøjes med en 

livredder og derfor hænger økonomien stadig sammen. 

 

1. hjælp: 

Havde ikke det forventede antal tilmeldinger, men vi gennemførte alligevel, og fik afprøvet den nye 

hjertestarter i Rodskov. 
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Badminton: 

Her har vi desværre haft en tilbagegang, hvilket skyldes at nogle af de ældre er stoppet. 

 

 

 

3. Budget  2015: 

Vi gennemgik tallene.  

Under punktet Havkajak orientede Christian om ønsket om bedre samarbejde mellem RGF og 

Rosenholm Bådelaug. Syddjurs Kommune arbejder på at få lov til at lave nogle bedre toilet forhold 

på pladsen, og bl.a. også derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad det er Rosenholm Bådelaug gerne 

vil anderledes, er det økonomiske midler eller fysisk arbejde. Der blev afsat et beløb i budgettet.  

 

4. Genralforsamling: 

Bodil Lange vil blive forslået som dirigent ved generalforsamlingen mandag den 26. januar i 

legestuen (Rodskov Forsamlingshus). 

Jørgen laver indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden, som så bliver sendt ud pr. mail. 

Der er i forvejen orienteret om tidspunkt og sted i vinterprogrammet. Christian sender til Havkajak, 

Hans sender til petanque og Jørgen sender til øvrige. 

Bodil Christensen køber vin, ost og brød. Rodskov Petanque leverer øl og vand.  

Næste møde er mandag den 23. februar 2015 kl. 19.30 hor Anna.  

 


