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Valg af dirigent
Formandens beretning for året 2011
Nye tiltag i 2012
Valg af aktivitetsudvalg
Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent
Jørn Madsen blev valgt til dirigent og han takkede for valget og gik straks til
Punkt 2: Formandens beretning.
Vi fik på mødet den 12. april defineret vores ansvarsområder i aktivitetsudvalget.
Fællestræningen startede i Rodskov 10. maj med grillpølser og en rigtig god stemning på banerne.
Ca. 45 deltagere.
Bodil og Margrethe stod for en meget stor overraskelse da de besatte andenpladsen ved Ældre
Sagens kvalifikationsstævne i Hornslet. Inge og Martin fra P95 (spiller også i Rodskov Petanque)
vandt. De to hold skal derefter dyste om kvalifikation, og det lykkedes for Inge og Martin til
”Bakken”.
Vi afholdte vores stævne den 19. juni med 47 spillere, der fik serveret helstegt pattegris sponseret
af Elkjær- og Rodskovgård. Vinder blev Jens fra Lystrup. Nr. 2 Orla, 3 Hans, 4 Rasmus fra Lystrup og
nr. 5 blev Tom. Et meget vellykket stævne, som vi på dagen og efterfølgende har fået meget ros
for.
Vi deltog 25. juni med 3 hold i Syddjurs mesterskaberne, hvor vores venner Martin og Inge fra P95
vandt og vores bedste resultat blev en 3. plads med Niels og Hans. Også godt gået!
Rodskov Petanque deltog i DGIs Forårsturnering med 2 hold, som begge kom hjem med medaljer
og diplom. Ved afslutningen 26. juni i Ryomgaard blev holdene henholdsvis nr. 1 og 3 i B-rækken.
Meget godt gået, idet Rodskov 2 også vandt i 2010. Sådan!
Vores venner Inge, Martin Tom og Niels fra P95 vandt A-rækken.
Søndag den 24. juli blev opstarten på vores hvervekampagne, hvor spillerne skulle skaffe os nye
medlemmer mod en flaske rødvin.
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Vi blev opmærksomme på en korrespondance mellem hovedforeningen og en nabo, at vores lys var
generende. Vi tog en snak med naboen og blev yderligere gjort opmærksom på at vores lys havde
været benyttet udover de tidspunkter, hvor vi spillede petanque. Vi beklagede meget over for
naboen og lovede at gøre noget ved det. Vi har efterfølgende rettet på lamperne, så de ikke er
generende mere.
Vores fælles hyggespil med Lystrup var den 2. august. En aften hvor alle baner kom i brug. Der var
28 spillere fra Lystrup og 24 fra Rodskov.
4. august havde vi stor succes ved Rosenholmmesterskaberne idet vi blev nummer 2. IF-Ådalen
vandt. Der blev også uddelt præmier til de individuelle bedst par – her løb Rodskov med 2. og 3.
pladsen + vores fightere heller ikke gik tomhændet hjem.
Den 6. august var der Ryom Open. Normalt nævner vi ikke resultater fra andre stævner end der
hvor klubben er tilmeldt, men et resultat tåler fremhævelse. Bent og Niels vinder deres fem kampe
med følgende resultater: 13-6 og de næste fire kampe 13-0. Imponerende!
I maj måned tog vi en snak med DGI om at arrangere et kastekursus, men en god gang surfen på
internettet opstod pludselig idéen til en ”Petanqueskole”.
11. august startede vi med ”Petanqueskolen”, som fra starten var tilmeldingsmæssigt en succes.
DGI havde sat 24 deltagere som maksimum, og det kunne vi selv mønstre. Der var endda 25
tilmeldt. Skolen blev afviklet over 4 aftener og afslutningen bød på nålespil. Der blev uddelt 1 sølvog 5 bronzenåle. Det lykkedes også for dette arrangement at få noget avisomtale.
Vi havde mange aktiviteter i gang og havde på det tidspunkt fuldstændig glemt alt om vi havde
opbakning af vores medlemmer. Vi besluttede på vores møde den 23. august at indstille
aktiviteterne, således vi igen kunne få medlemmernes tillid og opbakning tilbage.
Kort efter dette møde indtrådte Bent i aktivitetsudvalget som ansvarlig for banerne.
Klubmesterskabet blev afviklet 18. september i det vi må kalde blandet vejr. Igen skulle grillen
frem, så der blev serveret kyllinger med salater. Nye klubmestre blev Orla og Jørn M. Nr. 2 Kirsten
Chr. Og Svend Erik.
Vores sommerturnering blev vundet af Orla, nr. 2 Niels og 3. pladsen gik til Merete.
14. december havde vi en rigtig hyggelig juleafslutning.
Der blev i den omtalte periode ikke spillet indendørs petanque, hvilket også siger noget om, hvor
ivrige vores medlemmer er.
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Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Punkt 3: Nye tiltag i 2012
Aktivitetsudvalget har talt om klubmesterskaber indenfor single og trible, men udvalget vil godt
afvente, idet vi mener at det fortsat er vigtigt at Rodskov Petanque holder fast i den fra starten
valgte strategi, at det er hyggen vi skal satse på. Det blev også pointeret at vi skal holde fast i
lodtrækningsmakkere.
Vi deltager i Østjysk turnering, og det er så et nyt tiltag, hvor udvalget mener at her kan alle være
med, her bliver vi seedet efter anden runde.
Punkt 4: Valg af aktivitetsudvalget
Der var ros til udvalgets medlemmer og der blev foreslået genvalg, hvilket udvalget modtog.
Der blev stillet forslag om mere klare retningslinjer omkring valg til aktivitetsudvalget Forslaget gik
på at medlemmerne er valgt for 2 år ad gangen, således at der er 2 på valg det ene år og 3 det
andet. Det vil være et punkt på hovedbestyrelsens næste møde.
Punkt 5: Eventuelt
Herunder blev der talt meget på kryds og tværs af bordet, så det var svært for referenten at følge
med (ikke noget nyt i det ;o)).
Der blev bl.a. foreslået:
Mentaltræning.
At de 3 baner i forlængelse af skuret kunne tirsdag aften, hvis nogen havde lyst, bruges til nogle af
de øvelser vi lærte på petanqueskolen.
Der er ingen tvivl om at det kunne alle have brug for.
Aktivitetsudvalget vil tage det op på næste møde.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god debat.

Referat godkendt, Rodskov den 4. april 2012

Jørn B. Madsen

