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Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent
Jørn Madsen blev valgt til dirigent og han takkede for valget og gik straks til
Formandens beretning 2013
Vi var 25 til starten af sommerpetanque som traditionen tro fik morgenkaffe og rundstykker.
Inden sæsonstart havde vi besluttet at der fremover skulle spilles 3 gange om ugen i det vi også
ville spille onsdag eftermiddag kl. 13. Da vi så erfarede at Senior Petanque ikke startede op i 2012
kunne vi se fordelen ved at flytte vores spilletid fra onsdag til torsdag eftermiddag kl. 13.
Der var 3 hold tilmeldt DGI’s Forårsturnering, som klarede sig rigtig godt til finalestævnet i
Ryomgård. Ud af de 35 deltagende hold besatte Rodskov 1 2. pladsen og 3. pladsen gik til Rodskov
2 i A-puljen. Det er det bedste resultat vi har opnået nogensinde i den turnering, hvor vi har været
med lige fra starten.
Vi deltager også i Østjysk, hvor udvalget mener at her kan alle være med, her bliver vi seedet efter
anden runde.
8. maj stod Rodskov Petanque for fællestræning med de 3 andre Rosenholmklubber maj. Det var
en hyggeaften med over 50 deltagere. Vi serverede franskbrød og rugbrød med pålæg og ost.
Der er mange af vores medlemmer der i sidste sæson har deltaget i mange stævner og turneringer
udenfor klubben. Niels har haft en kanon sæson, som bliver vanskelig at overgå. Da Rodskov
Petanque satser på bredden vil vi ikke remse dem alle op, men bl.a. kvalificerede han sig til DM i
single petanque indenfor DGI og vandt Strandpetanque i Bønnerup med cifrene 13-0, 13-0, 13-0,
13-0 og 5. kamp med 13-1.
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TirsdagsMix blev afholdt hos os 29. maj og også her markerede vi os godt, idet der i Rodskov var
over 40 spillere, hvilket ikke er normalen med så mange spillere til TirsdagsMix. Det var en rigtig
hyggelig aften, hvor et hold fra Skanderborg vandt. Vi blev her gjort opmærksom på, fra flere
spillere om at de plejede at betale mere end kr. 6,- for en øl. De mente at kr. 10,- var mere
passende.
Den 13. juni havde vi Petanquestævne og grisefest med 52 spillere, der alle hyggede sig rigtig godt.
Vi måtte tage ”trekanten” i brug så vi spillede på 13 baner. Vejret var rimelig godt med solskin og
lidt skyer.
Torsdag den 2. august var der Petanquetræf med Lystrup Seniorpetanque trak 51 spillere – 28 fra
Lystrup og 23 fra Rodskov. Vi havde valgt at give præmier til de 3 bedste kvinder og 3 bedste
mænd. Det skal dog nævnes at det var til mændenes fordel, for kvinderne klarede sig bedst.
Vi var også inviteret med til ”ROSENHOLM-MESTERSKABET” 8. august, som for første gang skulle
afholdes udenfor Hornslet. Vinder blev IFÅ. Der er efterfølgende vedtaget en form for afvikling af
”ROSENHOLM-MESTERSKABET”. Før var det klubberne der stillede med 8 doubler og den klub der
vandt flest kampe var vinderen. Det er nu ændret til at den bedste double vinder. Det var et
problem for flere klubber at stille med 16 spillere.
Klubmesterskabet blev afviklet søndag den 2. september med 25 spillere, som nogle rigtig gode
spil. Vindere af grundspillet blev Kaj, Ernst, Anna og Martin. Efter en forrygende finale kunne Anna
og Martin senere modtage pokalen og titlen.
Åbent landbrug søndag den 16. september blev koordinationsmæssigt en vores af vores
allerstørste opgaver. Der skulle bages kage, rejses 2 pavilloner og mobilisere arbejdsstyrke til at
transportere borde, stole og køkkengrejet. Det var er rigtig spændende opgave der lykkedes og
som vi efterfølgende har lært meget af.
Vores halvtag har i flere år været for lille, og da vi oktober måned fik vi et godt tilbud på 2
stålcarporte slog vi til. Det skulle vise sig at det gav os nogle ekstra opgaver først med
godkendelse, og nu med vejret, men vi skal nok få dem op og stå.
Vi var 32 til julefrokost i Forsamlingshuset med mad fra Gæstgivergården. Alle havde en pakke
med, som vi senere spille indendørs petanque om.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Derefter rejste alle sig, og vi mindedes Else, ”Blondie” og Thorkil som ikke er iblandt os mere.
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Punkt 3: Nye tiltag i 2013
Der er 4 hold tilmeldt til Forårsturneringen, som p.t. er i gang.
Vi skal have rejst vores carporte når baneforholdene tillader.
Fællestræning 14. maj med de tre andre klubber indenfor tidligere Rosenholm Kommune.
Petanquestævne lørdag den 8. juni.
Søndag den 4. august fejrer Rodskov Petanque sit 20 års jubilæum og indvielse af vores nye
overdækning. Kun for medlemmer.
Klubmesterskab bliver afviklet søndag den 1. september.
Supplement:
Vi spiller også i Østjysk Forårsturnering som også er gratis for medlemmer af Rodskov Petanque.
Man tilmelder sig som hor Ernst inden deadline, som kan ses på tavlen.

Punkt 4: Valg af aktivitetsudvalget
Hans meddelte at han ikke fortsatte. Der var genvalgt af Tom, Bent og Jens. Anna sidder i udvalget
som medlem af Rodskov Gymnastik Forenings hovedbestyrelse.
Preben Haagensen blev valgt. Aktivitetsudvalget konstituerer sig på næste møde.
Der blev efterfølgende rettet en tak til Hans for hans virke, og i sær for den information han har
stået for.

Punkt 5: Eventuelt
Der har været en del debat om saltning eller ikke har i vinter. Der blev afholdt en afstemning om
der skal saltes om vinteren. 1 stemte for.
Der var forslag om ændring af spillestart søndag til kl. 9.30. Det var der ikke flertal for.
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Aktivitetsudvalget fik for nogen tids siden et spørgsmål:
”Hvad gør vi spillet er i gang og der kommer flere til”.
Der var bred enighed om at hvis det gælder noget må de vente til næste runde. Under denne
kategori kommer vinspil og vores sommerturnering om søndagen.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god debat.

Referat godkendt, Rodskov den 18. april 2013

Jørn B. Madsen
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