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Referat af bestyrelsesmøde 9. januar 2013 hos Susanne. 

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

Referent: Hans 

Referater fra bestyrelsesmøderne 13.6.2012 og 30.9.2012 blev godkendt og underskrevet. 

Jørgen havde i forvejen udsendt em agenda for aftenen. 

 

1. Medlemmer 

Der blev orienteret om at Rodskov Petanque havde mistet 2 medlemmer siden sidste møde på grund af dødsfald. 

2. Havkajak, godkendelse af mandat 

Havkajak har nu fået en ny organisation som består af en: Styregruppe Rodskov Havkajak og derunder er 

Instruktører, Tur udvalg, Arrangement udvalg og Vedligehold og indkøb, hvor hovedopgaverne kan ses af 

vedhæftede 

3. Regnskab 2012 

Jørgen gennemgik regnskab for 2012 som viser en lille beholdning. Se vedhæftede regnskab og medlemsstatistik. 

4. Budget 2013 

Der blev talt meget om rabat ved brug af flere aktiviteter indenfor gymnastik og svømning. Idet vi efterhånden har et 

større underskud på gymnastik, blev det vedtaget at Anne Mette laver en undersøgelse af niveauet i vores 

naboklubber, hvor der både ses på prisniveauet og timeforbruget. Der blev også talt om en fælles opstart og 

afslutning aktiviteterne, hvilket har stor betydning for vores fremtidige afregning for brugen af forsamlingshuset. 

Rodskov Petanque hæver kontingentet fra kr. 160,- til kr. 170,- således at det totale fra 1. april er kr. 320,-. 

Hans orienterede om det seneste nye ved opførelse af 2 stålcarporte. Netop i dag blev vi orienteret om at alt er 

godkendt og der har ingen indsigelser været fra naboer eller Syddjurs Kommune. Byggetilladelsen vil Rodskov 

Petanque få torsdag den 10. januar på begge carporte og lovliggørelse af halvtaget. 

Nye aktiviteter: 

Stavgang v/ Karin Sander 

Træklatring ved Klaus Wessmann 

5. generalforsamling tirsdag den 29. januar kl. 1930 

Anne Mette og Anna vil stå for traktementet. Jørgen sørger for indkaldelse. 

På valg er Susanne, Anders, Anne Mette. Susanne ønsker ikke genvalg.  

Stiller op til bestyrelsen: Klaus Wessmann  

Suppleanter pt. Er Karen Jensen, Merete Røberg og Niels Ditlefsen. 

Ove Hougaard modtager valg. 

Revisorer: Tage Simonsen og Jens Alstrup. 

Dirigent vælges på aftenen. 
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6. Næste møde 

Hos Christian torsdag den 28. februar kl. 1900. 

7. Eventuelt 

Hans erindrer Jørgen om at Djurslands Filatelistiske Bibliotek afholder frimærkeudstilling i Rodskov Forsamlingshus 

23. og 24. marts 2013. Pludselig går det op for os at RGF har bestilt forsamlingshuset til gymnastikopvisning den 24. 

marts – altså et sammenfald hvor der er 2 arrangementer samme dag, hvilket er umuligt. Anna kontakter Lene 

Ulsted for en nærmere forklaring. 

Efter mødet har der været kontakt til beboerforeningens formand Lene Ulsted, der beklager dobbeltreservationen 

og bl.a. skriver 10.1.2013. 

"Hermed en bekræftelse på reservationen af forsamlingshuset til gymnastikopvisning søndag d. 17. marts". 
 

 

 


