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Referat af bestyrelsesmøde 7. januar i klubhuset. 

 Til stede: Jørgen, Anna, Anne Mette, Christian, Klaus og Hans. 

Fraværende: Anders 

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse 

Referat fra bestyrelsesmødet 17.6.2013 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

1. Ugelbølle Friskole 

Anne Mette informerede om at vi endnu ikke kunne flytte vores spring/rytme til Ugelbølle Friskole. Det skyldes at 

gymnastiksalen endnu ikke er klar, på grund af manglende finansiering. Støtteforeningen til skolen vil søge DGI + 

andre fonde til færdiggørelse af gymnastiksalen og bl.a. begrunde det med, at der ikke er ordentlige forhold for 

vores springhold. 

Bestyrelse har besluttet at støtteforeningen godt må nævne Rodskov Gymnastik Forening i deres ansøgninger. 

Under dette punkt kom flere forskellige synspunkter frem om fordele og ulemper ved flytningen, som både gik på 

økonomi, historik, manglende rengøring, fejlplacering af borde og stole i forhold til aftale. Vi skal også have helt klare 

udsagn fra instruktørerne om hvilke redskaber der skal bruges hvor, og derfor valgte et flertal at udsætte den 

endelige beslutning om flytningen til næste møde den 18. februar 2014, så beslutningen træffes af den nye 

bestyrelse efter generalforsamlingen den 21. januar 2014. 

2. Yoga efterår 

Vi måtte desværre aflyse yoga torsdag formiddag på grund af jobsituation og manglende substitut. 

Konklusion: Vi skal forbedre vores interne kommunikation, og sikre at alle i bestyrelsen får informationerne samtidig. 

3. Reservation af klubhus og forsamlingshusets 

Jørgen koordinerer fremover alle reservationer for Rodskov Forsamlingshus’ store og lille sal samt vores eget 

klubhus.  

Mandag, tirsdag og torsdag kan salene i forsamlingshuset reserveres gratis udenfor de af gymnastik og yoga i 

forvejen afsatte tidspunkter. Alle øvrige tidspunkter kræver betaling og reservation hos beboerforeningen. 

4. Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling i forsamlingshuset tirsdag den 21. januar kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Vi serverer kaffe, øl eller vand under generalforsamlingen og efter en osteanretning med rødvin. Anne Mette køber 

ost og vin. 

Jørgen gennemgik medlemstallene. Vi er p.t. meget tæt på 500 aktive indenfor de forskellige aktiviteter. 

Jørgen fremlagde også urevideret regnskab for 2013 og forslag til budget for 2014. Alle aktiviteter går i + undtagen 

gymnastik som viser et underskud på kr. 23.747,-. 
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Forslag til budget blev godkendt. Således vil medlemskontingent og gymnastikkontingent blive forøget med 10%. 

Petanque øges med 10 kr. Øvrige kontingenter uændret i 2014. 

Petanque har i 2013 modtaget kr. 14.000,- fra Nordea-fonden til færdiggørelse af den nye overdækning. 

Regnskabet viser et overskud på ca. kr. 29.000,- 

5. Eventuelt 
Der kom et forslag om at invitere dansetrup til gymnastik opvisningen søndag den 30. marts. Hans sender mail om at 

vi er meget interesseret og derefter overtager Anne Mette kontakten. 

 

Nyt møde afholdes i klubhuset tirsdag den 18. februar 2014 kl. 1930. 

 

Bilag: Medlemsstatistik og driftsregnskab. 

 


