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Referat fra det årlige Petanquemøde 8. april 2014 

Referent Hans Urbak 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for året 2013 

3. Nye tiltag i 2014 

4. Valg af aktivitetsudvalg 

5. Eventuelt 

Formand Jens Alstrup (JA) bød velkommen. 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Aktivitetsudvalget foreslog Karsten Bo Sørensen og der var ikke andre forslag. 

Karsten takkede for valget og gik straks til 

Punkt 2: Formandens beretning 2013 

Jens takkede for det store fremmøde på 31 personer, hvoraf der var 28 der spillede forinden. 

Som det er alle bekendt skal vi have nye trøjer og de forventes leveret indenfor 14 dage. Vi har 

fået 2 sponsorater: Automester i Hornslet kr. 4.500,- og Nordea Bank, Hornslet kr. 2.500,-. Der er 

en egenbetaling på kr. 100,-. 

Der blev også oplyst at for første gang stiller Rodskov Petanque med 5 hold i DGI’s 

Forårsturnering. Til hjemmekampene har Aktivitetsudvalget bevilget at Rodskov Petanque giver 

holdene ret til at lave kaffe og servere 1 øl eller vand pr. deltager uden beregning. 

Vi har pt. 12 gode baner. 

Efter beretningen var der spørgsmål. 

Niels Ditlefsen (ND): Kan ikke forstå hvordan en anden person kan hæve penge på Rodskov 

Petanques konto. 

ND havde hørt om at der var planer om at lave flere baner, som der så kun ville være brug for til 

større stævner, og det mener ND bestemt ikke der var behov for. Vi kan bare se hvordan flere af 

banerne ser ud ved HIF og IFÅ – tilgroet. 

 



 Rodskov Gymnastikforening            

Side | 2  
 

 

Til Grisearrangementet have Aktivitetsudvalget besluttet at de selv og sekretæren ikke skulle 

betale. ND ville lige gøre opmærksom på at frivilligt arbejde er uden betaling og for i øvrigt mener 

ND ikke at det var i orden. 

Derudover har Aktivitetsudvalget også bevilget sig selv gratis kaffe hvilket beløber sig til en 

manglende indtjening på ca. kr. 2.500,- pr. år. 

Hans henviste til tidligere møde. Se nedenfor: 

Indsat af referenten fra referat af møde i Aktivitetsudvalget 24. maj 2012: 

 

 

 

 

 

Herefter bad Hans om en afstemning vedr.: 

1: Er det OK at Aktivitetsudvalget og sekretæren ikke betaler (kr. 110,-) til Grisearrangementet? 

2: Er det OK at Aktivitetsudvalget ikke betaler for kaffen til daglig? 

Resultat for 1: 25 stemte ja – 5 nej og 1 blank 

Resultat for 2: 24 stemte ja – 7 nej. 

ND kunne heller ikke forstå at der ikke bliver ført regnskab over kaffekassen, og har flere gange 

spurgt til en beholdning uden at få et kvalificeret svar. 

Der blev igen foreslået en afstemning, men dirigenten spurgte ND om det i første omgang var OK 

med en forespørgsel om, hvor mange der ønskede en afstemning – og det var OK. 

Ingen markerede med håndsoprækning, at de ønskede en afstemning. 

Vedr. spørgsmålet om hovedforenings håndtering af deres økonomi kunne JA henvise til RGF’s 

generalforsamling.  

JA: Udover flere baner har vi også en opgave med beklædning af den nye overdækning. 

 

Frønsegoder! 

Aktivitetsudvalgets medlemmer betaler på ligefod med alle andre for de aktiviteter der arrangeres 
af Rodskov Petanque. 
Til daglig får de gratis kaffe. 
Til møder får de en gratis øl eller vand. 
Til orientering blev der i alt drukket to øl til dette møde. 
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ND: Glemte formanden ikke at omtale de kr. 14.000,- Rodskov Petanque modtog fra Nordea-

fonden, og hvad med dokumentation for hvad de bliver brugt til. 

JA: Det er helt klart at de penge vi har modtaget også vil blive brugt til formålet. 

Punkt 3: Valg af aktivitetsudvalg 

Dirigenten spurgte om alle ønskede genvalg, og det var tilfældet. Derefter forhørte dirigenten 

forsamlingen – er der nogen der ønsker at stille op til valg, og det var der ikke. 

Herefter blev flg. genvalgt til aktivitetsudvalget: 

Jens Alstrup 

Bent Ebbesen 

Preben Haagensen 

Tom Moesgaard Sørensen 

Punkt 4: Eventuelt 

Hans fremviste nogle print fra Dansk Petanque Forbunds kampprogram for Regionalen, som er der 

hvor nye tilmeldte hold starter. Der er pt. 2 puljer i vest og da Rodskov Petanque har potentiale til 

at begå sig, kunne det være spændende også at få dette tiltag med i klublivet. Det er 7-mands hold 

i den turnering og det betyder at vi skal op 10 – 12 interesserede inden der bliver tilmeldt et. For 

at spille i Regionalen kan vi nøjes med holdlicens. Flere af de spillere vi møder i Østjysk og 

Forårsturneringen spiller i Danmarksserien, 2. og 1. division, og sådanne spillere har alle i Rodskov 

Petanque vundet over. Der vil senere blive fuldt op på interessen. 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god debat. 

 

Referat godkendt, Rodskov den 9. april 2014 

 

 

Karsten Bo Sørensen 


