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Referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2015 hos Christian 

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

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse og suppleanter. 

Formanden bød velkommen. 

 

1. Godkendelse af de to sidste referater 

Referat fra 13. januar og 24. februar blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Anna 

Vi mindedes Anna Mogensen som døde mandag den 1. juni. 

Jens fortalte at tirsdag den 9. juni havde Rodskov Petanque også en mindet Anna og givet kaffe og 

franskbrød med ost. Ligesom Anna og var blevet mindet ved det store stævne lørdag den 6. juni. 

Jørgen fortalte om de væsentligste punkter han havde trukket frem fra sin tale ved kaffebordet 

efter bisættelsen. 

Derudover har RGF og Rodskov Petanque også udsendt et mindeord om Anna, som også er bragt i 

Aarhus Stiftstidende tirsdag den 9. juni.  

 

3. Indsættelse af suppleant 

Bodil Christensen som er første suppleant blev foreslået som afløser for Anna, men Bodil pegede i 

stedet på Tom Moesgaard, på grund af at Bodil mand (Christian) i forvejen sidder i bestyrelsen. 

Tom tog imod valget, og er nu det nye medlem af bestyrelsen, som derefter ser sådan ud: 

Christian Christensen, Hans Urbak, Jens Alstrup, Jørgen Tscherning, Malene Lassen-Struck, Tom 

Moesgaard og Trine Hedegaard Helbo. 

Suppleant: Bodil Christensen. 

 

4. Bordet rundt – siden sidst 

 

Havkajak: 

Christian fortalte at Rodskov Havkajak havde 3 begynderhold sidste år, men på grund af det kolde 

forår og forsommer er det kun blevet til 2/2 hold i år. 

Der er nu et ungdomshold på 12 – 13 unge der tager på en træningstur. 

Roer 2 kursus er aflyst og der er pt. tilmeldt 4 til nyt kursus i august. 

Hjemmesiden begynder at virke efter hensigten, der foretages både reservationer og invitationer. 

Derudover kan medlemmer nu også betale for deres ydelser med dankort. Der kan endda foretages 

tilbagebetaling i tilfælde af fejl. Det kan trygt anbefales. 

 

Gymnastik: 

Medlemmer fra vores gymnastikudvalg, som består af Trine og Malene orienterede om deres 

besvær med at skaffe en instruktør/leder til puslingeholdet, men de fortsætter søgningen idet der 

er stor interesse for holdet. 
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Der har i sommer været 2 spring/rytme  hold. 

Lottes hold har haft to gange om ugen. 

Vi har haft er rigtig god opvisning med mange tilskuer. 

Malene of Trine har været til et netværksmøde indenfor DGI, hvor der deltog mange foreninger fra 

Djursland. Det var et rigtig godt møde, og der kommer et opfølgningsmøde senere på året. Det 

fremgik også af møde at RGF er i top med størrelsen på omkostningsgodtgørelsen. 

Lotte har meldt tilbage at lydanlægget tit står af. 

Problemet menes at være manglende ventilation, idet forstærkeren bliver for varm. 

Kassen er blevet brudt op, og det viser sig at anlægget bliver brugt af andre brugere (fester). 

Jørgen tjekker anlæg og kontakter REB. Husk ventilation/luftrist i bunden. 

Rengøring blev berørt endnu en gang og Malene, Trine og Jørgen tjekker aftalen. 

De praktiske opgaver varetages af Jens. 

 

Økonomi: 

Jørgen gennemgik foreningens økonomi lige nu. 

Det ser positivt ud. 

Der var uklarhed om svømmehal/timebetaling. 

Jørgen kontakter Christian. 

 

Petanque: 

Jens orienterede om at det går stille og roligt.  

Den 6. juni havde Rodskov Petanque et stort stævne med 52 spillere, og i middagspausen blev der 

serveret grillstegt pattegris med salater og flûtes. 

Der har hos en nabo været uklarhed om ejerforholdet af sportspladsen, men det er Syddjurs 

Kommune der ejer arealet og Rodskov Gymnastikforening er kun bruger. 

 

5. Efterår/vinterprogram: 

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

Deadline for rettelser er 15. juli. 

Fremover opkræves kontingent sammen med holdkontingent, så vi kan bruge det nye 

betalingssystem med dankortnumre. 

Det blev nævnt at Hans K. ønsker at slutte badminton med udgangen af april måned fremover. 

Generalforsamling mandag den 25. januar 2016. 

Gymnastikopvisning søndag den 3. april 2016. 

 

6. Samarbejde med REB: 

Trine orienterede om Rodskov Forsamlingshus har fået en ny hjemmeside som er lavet af Michael 

Gorm, som er komet med det forslag om nærmere samarbejde mellem REB og RGF i blandt andet 

at selv kunne booke (medadministrator). Samarbejde kunne også omfatte brugen af REB’s 

Facebook side. 

Trine og Jørgen kontakter Michael for nærmere info. 

Trine talte også om et event i forbindelse med indvielsen af den nye cykelsti fra Rodskov til 

Ugelbølle. Hvornår det bliver vedes ikke pt., men det skal overvejes om ikke her findes en mulighed 

for noget sjovt. 
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7. KubLiv Sanmark 
KlubLiv Danmark er en ny måde at støtte klublivet i Danmark på. Sponsormodellen er udviklet af DGI i samarbejde 

med Nets, hvilket betyder, at Dankortet fungerer som medlemskort. Når KlubLiv Medlemmer handler i butikker, der er 

KlubLiv Sponsorer, optjenes automatisk MikroSponsorater til den, eller de klubber, medlemmerne selv har valgt at 

tilgodese. Kort fortalt betyder det en økonomisk håndsrækning til klublivet. Foranstående er klippet fra hjemmesiden 

https://www.klublivdanmark.dk/hvad-er-klubliv-danmark/ 

Det vil blive afprøvet og vi anbefaler vores medlemmer at tilslutte sig. 

Under dette indslag kom Trine med et forslag om det system med røde jetoner som bruges af 

SuperBrugserne, hvor kunden kan tage en jeton og dermed støtte en aktivitet som SuperBrugsen 

har valgt at støtte. Det drejer sig om en pulje penge, der fordeles i forhold til det antal jetoner den 

enkelte aktivitet har fået. 

Har vi en aktivitet der skal indstilles? 

 

8. Eventuelt: 

Rengøringspersonalet spørger om køb af rengøringsartikler. 

Rengøringspersonalet gør hvad de finder mest praktisk. 

Der blev herunder kastet en bold i luften. 

Nu da vi har et aktivitetsudvalg indenfor alle vores aktiviteter, behøver hovedbestyrelsen så bestå 

af syv medlemmer. Den kunne f.eks. bestå af 3, som så laver informations- og opfølgningsmøder 

med udvalgene. 

Lad os tænke over det, og så taler vi om det på møde. 

 

Næste møde er torsdag den 7. januar 2015 kl. 19.00 hos Hans, Nyvej 11, 8543 Hornslet.  

https://www.klublivdanmark.dk/hvad-er-klubliv-danmark/

