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Referat fra infomøde i klubhuset torsdag den 26. juli 2012 

Tilstedeværende: Anna, Tom, Bent, Jens og Hans 

Referent: Hans 

Udsendes pr. mail til: Hovedbestyrelsen, Rodskov Svineproduktion, Tom, Bent og Hans 

Kopi til Anna og Jens 

 

Fortsættelse af mødet fra 12. juli 

Vi blev ikke færdig med behandlingen af Orlas forslag om banereglementet. Efter at der på sidste 

møde kom flere forslag frem under debatten, og da vi pt. ikke mener at have gennemarbejdet emnet 

tilstrækkeligt, har vi vedtaget at udskyde beslutningen igen. 

 

Nyt holdudvalg: Anna, Jens, Tom og Bent. Hans laver nyt skilt. 

Fremover vil holdene blive skrevet på tavlen når der er fem hold eller derover. 

 

Vi køber matsort maling til det fjerde bord i teltet (hal 2 -;) ). 

 

Når vi er flere af sted til stævner har vi i flere år manglet en sammenklappelig pavillon. Derfor har vi 

besluttet, når de kommer på udsalg, at købe sådan en. Den er pt. set hos Harald Nyborg til kr. 699,- 

+ 2 sider til kr. 199,-. Vi følger prisudviklingen. 

 

Vedr. gaver så har Rodskov Petanque givet til guld-, sølv-, og bryllupper. Da ikke alle medlemmer er 

gift har vi besluttet at stoppe med det. Der gives fremover en bårebulet til bisættelser/begravelser. 

 

Til vores sommertræf med Lystrup gives der præmier til 1., 2. og 3. pladserne for bedste spiller fra 

Lystrup og Rodskov Petanque. 

 

Rodskov Petanque har sagt ja tak til at sælge kaffe og kage i forbindelse med ”Åbent landbrug” den 

16. september. Det afholdes hos Rodskov Svineproduktion. Jens bliver tovholder sekunderet af Tom 

på dette projekt, som er noget helt nyt og spændende for os. Hans kontakter Dorte med henblik på 

aftale for besigtigelse af forholdene og mulighederne. 
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Derefter underholdt formanden med et kig ind i fremtiden og stillede spørgsmålet:  

”Hvad vil vi med Rodskov Petanque”. 

Vi skal næste år være arrangør af Rosenholmmesterskaberne, dertil skal vi bruge 16 baner. Det 

betyder at vi skal have flere baner og dermed får vi også mulighed for større stævner. Til vores 

stævne i juni måtte melde alt optaget, og det var endda til nogle af vore egne medlemmer – det 

gjorde ondt. Vi havde ellers taget trekanten i brug, så der var 13 baner = 52 spillere. 

Kan Rodskov Petanque være med til at bruge det grønne areal? 

Skal vi have et skur mere (en hal 2)? 

Hvad betyder Rodskov Petanque for byen Rodskov? 

Hvad betyder det at Rodskov indgår i vores navn? 

Når vi er ude og spille til stævner i det danske land, og nogen ser en os med ”Rodskov Petanque” på 

ryggen, så tænker vores generation straks på ”Rasmus fra Rodskov”. Det at bynavnet indgår i vores 

klubnavn har en uvurderlig værdi for lokalsamfundet. I Danmark har vi en bl.a. en Regnskov, 

Nordsøcentret, Kattegatcentret, Ree Park, Bakken, Tivoli o.s.v., men hvor mange af de 

aktiviteter/seværdigheder tror du danskerne kan sætte bynavn på, jeg ved ikke, men alle ved i hvilken 

by Randers Regnskov er. 

Er det bare det vi vil med vores klub? 

Nu da vi i Danmark har ”professionelle” petanquespillere. 

Skal vi så også med i landsturneringen? 

Rodskov Dream Team 

Og spille i Regionen, Danmarksserien, 2.-, 1. eller Elite divisionen. 

Debatten er åbnet. 

Men husk: Det sociale samvær har højeste prioritet. 

osfo 

 

 


