Rodskov Gymnastikforening
Referat fra infomøde i klubhuset torsdag den 25. oktober 2012
Tilstedeværende: Anna, Tom, Bent, Jens og Hans
Referent: Hans
Udsendes pr. mail til: Hovedbestyrelsen, Tom, Bent og Hans
Kopi til Anna og Jens

Der blev orienteret om status vedr. vores 2 stålcarporte, som nu er leveret og er på sportspladsen.
Inden købet blev Syddjurs Kommune kontaktet om hvordan vi skulle tackle denne opgave. Svaret
var, at vi skulle kontakte Syddjurs Kommune ejendomme og få en fuldmagt til at rejse de to carporte.
Virkeligheden er at sportspladsen er i landzone og derfor skal der nabohøring til, og der skal derefter
ifølge § 35 i lov om planlægning udfyldes en ”ansøgning om landzonetilladelse”, og der må forventes
en behandlingstid på ca. 4 uger. Det viste sig senere at der ikke var søgt om tilladelse om opførelse
af vores halvtag – den tager vi i samme forbindelse. Der er i dag fredag den 26. sendt det
nødvendige (forhåbentlig) materiale til kommunen og vi afventer.
Rodskov Petanque holder julefrokost i Rodskov Forsamlingshus onsdag den 28. november til samme
pris som sidste år. Den første øl eller vand har tidligere været gratis, men det er den ikke mere. Der
bliver sendt indbydelse ud sammen med dette referat. Tilmelding foregår på tilmeldingslisten i
klubhuset eller på mail hans@urbak.com. Deadline
Nogle af vores spillere har været så venlige at give en øl eller vand i forbindelse med fødselsdag eller
anden festlighed. Der har været noget usikkerhed om prisen, når det Rodskov Petanque der var
leverandøren, men det er besluttet at uanset om det er øl eller vand, så sælger vi til den pågældende
spiller for 4,- kr. pr. stk.
Sidste år havde vi en venlig sponsor der gav gløgg og æbleskiver. Der bliver serveret gløgg igen
omkring juletid, og vi vender tilbage med dato senere og evt. sponsor.

