Rodskov Gymnastikforening

Referat fra møde i klubhuset torsdag den 23. juni 2013
Tilstedeværende: Anna (AM), Tom (TM), Jens (JA), Bent (BE), Preben (PH) og Hans (HU)
Referent: HU
Udsendes pr. mail til: Hovedbestyrelsen, JA, TM og BE samt Petanquespillere med
mailadresse
Kopi til AM og PH

Hovedformål med mødet:
Jubilæum og indvielse af vores nye overdækning.

Jubilæum og indvielse:
Følgende blev aftalt på mødet.
Denne højtidelighed er kun for medlemmer af Rodskov Petanque, og så vil
Hovedbestyrelsen for Rodskov Gymnastik Forening blive inviteret.
Vores jubilæum og indvielsen af overdækningen er programsat til søndag den 4. august
med kaffe og brød kl. 900.
Derefter vil den røde snor blive klippet af ???? ????? og så spiller vi 3 spil med præmier
som et almindelig vinspil.
Ca. kl. 1230 vil vi have grillen klar til noget kød og tilbehør.
Det er nødvendigt med tilmelding af hensyn indkøb af mad.
Rodskov Petanque giver morgenmad og frokost, derimod er drikkevarer for egen regning.
Skal overdækningen (carportene) støbes fast før indvilesen?
”Det bliver ordnet når ”ånden” er over mig”, lød det promte fra banechefen.
Jens kontakter kasseren for tilskud fra jubilæumsfonden.

Bankboks:
Pengene fra øl og vand salget opbevares i ”bankboks” og der blev talt om vi skulle have
en bankkonto eller boks. Vi tager spørgsmålet op igen ved lejlighed.
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Sommerblomster:
Der var indkommet forslag om køb af sommerblomster.
Udvalget udskifter selv blomster efter behov.

Evaluering på stævne:
Dette møde blev holdt inden spillestart kl. 10 og nu var meget lidt tilbage, så det blev i
overskriftsform.
Alle havde kun fået ros om arrangementet, dog blev det kommenteret at rigtige tallerkener
havde været bedre end pap og plastik.
Det var en perfekt størrelse på gris vi fik leveret, hvilket også gjorde det meget lettere at
håndtere den på grillen og få den rigtig gennemstegt.

Lystrup:
VI havde endnu ikke hørt fra Lystrup Senior Petanque om vores besøg hos dem, hvilket
måske stadig skyldes Maries sygdom.

Sidste nyt:
Rodskov Petanque har fået et meget fordelagtigt tilbud på køb af tallerkener, hvilket
overvejes i øjeblikket.
Lystrup har i skrivende stund kontaktet Rodskov Petanque vedr. besøg. Vi har aftalt
torsdag den 1. august. Nærmere information følger.
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