Rodskov Gymnastikforening

Referat fra møde i klubhuset tirsdag den 6. maj 2014
Tilstedeværende: Anna, Tom, Jens, Bent, Preben og Hans
Referent: Hans
Udsendes pr. mail til: Hovedbestyrelsen, Tom, Jens, Preben og Bent samt Petanquespillere med
mailadresse
Kopi til Anna

Jens bød velkommen til mødet og overlod straks ordet til Preben, som kunne orientere om at nu kan
Rodskov Petanque også sælge alkoholfri øl til en pris á 10 kr. pr. stk.
Jens fortalte også at han sammen med Kirsten havde været på OK-tanken for at skaffe flere ”kunder”
til Rodskov Gymnastik Forening. Det bliver ikke nemmere fremover idet markedet er dækket godt ind.

De nye jakker og trøjer er nu stort set udleveret alle sammen.

Arbejdet med plankeværket i forbindelse med vores nye overdækning vil blive startet i nærmeste
fremtid. Bent kontakter entreprenøren. Bent havde en brochure med så vi kunne se hvordan det ser
ud. Der blev oplyst en pris på ca. kr. 6.500,- alene i materialer.

Der var i søndags et par klager over at vi ikke kunne starte til tiden, hvilket bl.a. skyldes at holdet (der
styrer brikkerne) ikke kunne få arbejdsro. Det skal hermed gøres opmærksom på at det er i alles
interesse at vi kommer i
gang til tiden. Somme tider
er der også nogle der
Aktivitetsudvalget fik for nogen tids siden et spørgsmål:
kommer lidt for sent, og her
”Hvad gør vi når spillet er i gang og der kommer flere til”.
er hvad vi har besluttet på
Der var bred enighed om at hvis det gælder noget må de
stormødet i 2013:
vente til næste runde.
Under denne kategori kommer vinspil og vores sommerturnering om søndagen.
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Stævne
Lørdag den 7. juni er der et stort Petanquestævne i Rodskov.
Der er bestilt gris, grill, slagtning og Tom laver salaten. Der spilles på 13 baner og det anbefales at de
af klubbens medlemmer der ønsker at spille med den dag, skal tilmelde sig hurtigst muligt.
Prisen er i år sat til kr. 120,- pr. deltager. Se vedhæftede stævneplakat.
Der sendes invitation ud til følgende klubber: P95, HIF, IFÅ, Egå og Lystrup.
Hans viste et billede af et konkurrencespil, som når det er færdig vil blive præsenteret for spillerne.

Fællestræning
Tirsdag den 15. maj kl. 1830 er der fællestræning i Rodskov sammen med P95, HIF og IFÅ. der er
ingen tilmelding, så mød bare op, det er altid meget hyggeligt. Vi plejer at være op mod 50 spillere.
Der serveres kaffe, franskbrød med ost, syltetøj eller pålæg.

Syddjurs Kommunemesterskab
DGI arrangerer Syddjurs Kommunemesterskab i samarbejde med Rodskov Petanque. Se side 3.

Klubmesterskab
Hans orienterede på stormødet om muligheden for at Rodskov Petanque skulle prøve at tilmelde et
hold i Landsturneringen under Dansk Petanque Forbund, hvor der kræves licens eller holdlicens.
Der har for nylig været afhold klubmesterskab i IFÅ som har spillere i 1. division. Til dette klubmesterskab var der udelukkende licensspillere og ingen motionsspillere. Hans pointerede på mødet at
denne situation må Rodskov Petanque aldrig nogensinde komme i, så er der i allerhøjeste grad
nogen der har misforstået deres opgave.
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Stævnearrangør
DGI Østjylland Petanque
Rodskov GF Petanque

Kommunemesterskab
Syddjurs Kommune
Lørdag den 21. juni 2014
Sportspladsen v/ Rodskov Forsamlingshus, Hovgårdvej 3, 8543 Hornslet
Spilform
- Der spilles fem kampe – double m/ fast makker
- Alle kampe spilles til 13 point efter DGIs nyeste regler
- Der er præmie til de tre bedst placerede
- Ved ligestilling i præmierækken tæller indbyrdes kamp, ellers indlæg til gris
Spilstart
Indskrivning, betaling og morgenkaffe foregår fra kl. 9.00-9.30, hvor der er spilstart.
Praktisk
Pris for deltagelse er 50 kr. pr. spiller inkl. rundstykke m/ ost og marmelade. Deltagergebyr
betales ved indskrivning. Øl, vand og kaffe kan købes til rimelige priser.
Tilmelding
Bindende tilmelding sker til Niels Hammer på nedenstående. Bemærk venligst, at sidste frist
for tilmelding er syv dage før stævnet.
Niels Hammer, Forsythiavej 18, 8500 Grenaa | tilmelddgipetanque@hotmail.com
Eller ved Hans senest en uge før

hans@urbak.com

BEMÆRK! Kommunemesterskabet bliver kun afviklet, hvis der minimum 12 deltagere.
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