
1 
 

 

Rodskov Gymnastikforening Stiftet 1883 

 

 

Referat fra Rodskov Gymnastikforenings generalforsamlingen 21. januar 2014 i Rodskov Forsamlingshus 

 Til stede: 17 personer incl. bestyrelsen. 

Referent: Hans 

Formanden Anne Mette Brøgger Andersen bød velkommen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed (Formandsberetning) 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer 

6. Eventuelt 

Punkt 1: 

Valg af dirigent. 

Til dirigent blev Bodil Lange foreslået og valgt. 

Bodil kunne oplyse at generalforsamlingen var korrekt indvarslet. 

Punkt 2: 

Formandens beretning ved Anne Mette. 

 

Havkajak 

Havkajak er kommet ud af sin etableringsfase. Der er stadig stor gennemgang af medlemmer, men medlemstallet stiger 

en lille smule år for år. I denne sæson har der været 115 igennem, hvoraf de 85 stadig er medlemmer. 

Der er blevet lavet en struktur med forskellige arbejdsgrupper, som har givet flere aktiviteter gennem hele året. Bla. 

weekendture, dagsture og også en udenlandstur til Sverige. Udover ture på vandet, arrangerer de også forskellige ture 

på land, bla. et besøg til SOK’s kommandocentral i Aarhus og så selvfølgelig fester. 

Christian er kajak ansvarlig og kan uddybe meget mere om afdelingen. 

 

1.hjælp 

Vi afholder hvert år 1.hjælps kurser. Mange af vores kajakroere og kajakinstruktørere har brug for det, men der er også 

andre medlemmer, der vælger at tage et kursus. 

Klaus er ansvarlig for den afdeling og kan uddybe. 

 

Badminton 

Badmintonafdelingen kører af sig selv, som den altid har gjort. Jeg kan se på de medlemskurver jeg har fået af Jørgen, at 

der er en anelse fald i medlemstallet. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Petanque 

Petanque er en af vores mest aktive afdelinger. Jeg vil blot lige nævne et lille bitte udsnit af deres aktiviteter. Den 4. 

august blev der holdt 20 års jubilæum og indvielse af den nye overdækning. Nordeafonden har den 8. november bevilget 

14.000,- kr. til færdiggørelse af det udendørs klubhus og så skal de være arrangør af det kommende 

kommunemesterskab for Syddjurs Kommune. 

Hans er ansvarlig for petanque og kan fortælle meget mere. 

 

Outdoor 

Outdoor er vores nye tiltag og det er startet lidt forsigtigt op med et enkelt hold. Der er gang i et samarbejde med en 

anden idrætsforening i håb om at få en større gruppe deltagere. 

Klaus er initiativtager og ansvarlig og kan uddybe mere. 

 

Gymnastik 

Gymnastikafdelingen kører desværre med et underskud på ca. 24.000,- kr. på trods af flere kontingent-forøgelser. Det 

har de sidste par år været en omkostningsbelastet afdeling med dyre instruktør kurser og indkøb af redskaber - en 

airtrack (speciel springbane). Det er besluttet igen at hæve kontingenterne med 10%. 

Vi har det sidste halve års tid, efter ønske fra instruktørerne på vores springhold, arbejdet på at flytte de 84 springbørn til 

Ugelbølle Friskole, for at de kan få bedre forhold. Vi har lavet en aftale med skolen om, at vi i den udstrækning vi har 

brug for, er der uden beregning, de stiller musikanlæg til rådighed og til gengæld låner de vores redskaber til 

undervisning. Hvis det lykkes at få dem flyttet, vil vi spare omkring 18.000,- kr. om året i husleje. 

 

Der var en del spørgsmål vedrørende RGFs underskud på ca. kr. 24.000,- i gymnastik aktiviteterne. Spørgsmålene 

fortsatte også under gennemgangen af regnskabet. Bestyrelsen har iværksat en analyse derom, som vil blive behandlet 

på næste møde. 

Hvorfor flytter RGF spring/rytme til Ugelbølle Friskole? 

Langt de fleste medlemmer kommer i forvejen fra Ugelbølle, og RGF får Ugelbølle Friskoles gymnastiksal stillet gratis til 

vores rådighed. Bestyrelsen ser det som et led i en fremadrettet udvikling, og synes det er vigtigt, at være der hvor 

faciliteterne og behovet er. 

Vedrørende Outdoor så er vi stadig på prøvestadiet, men af aktiviteter kan nævnes klatring, bål, ture og så vil vi indgå et 

samarbejde med Rodskov Havkajak. Derudover arbejder vi også sammen med Hornslet Idrætsforening og IF Ådalen om 

et samarbejde, hvilket vi forventer os meget af. 

Punkt 3: 

Regnskab ved kasserer Jørgen Tscherning som gennemgik først grafer over medlemstal over afdelingerne. Regnskabet 

for 2014 blev gennemgået. Der har været et overskud i 2013 på kr. 29.535,-. 

Medlemsgrafer, regnskab og budget blev fremlagt. 

Spørgsmål: Hvorfor bruger vi Danske Bank. Det er et levn fra gammel tid. 

Det blev pointeret, fra dirigentens side, at det er flot overskud RGF har. 

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4: 

Indkomne forslag. 

Der var ingen. 

Punkt 5: 

Valg. 

Bestyrelsen består af syv personer, som vælges for to år ad gangen. 
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På valg til bestyrelsen: 

Chr. Christensen  Genopstillede  Havkajak 

Hans Urbak    Genopstillede  Sekretær 

Anna Mogensen  Genopstillede  Petanque 

Jørgen Tscherning  Genopstillede  Kasserer 

Alle blev genvalgt. 

Bestyrelsen ser sådan ud: 

Jørgen Tscherning 

Klaus Wessmann 

Anne Mette Brøgger Andersen 

Anna Mogensen 

Anders Lassen-Struck 

Christian Christensen 

Hans Urbak 

Bestyrelsen konstituerer sig på det næste møde tirsdag den 18. februar 2014. 

Der skulle også vælges tre suppleanter. Følgende blev foreslået og valgt: 

1. Susanne Kristensen 

2. Tom Moesgaard Sørensen 

3. Bodil Christensen 

Revisorerne Jens Alstrup og Elvin Lykke Hassingboe. 

Begge blev genvalgt. 

Punkt 6: 

Eventuelt 

Hvorfor har Rodskov Havkajak mangler et værested/klubhus.  

Medlemmerne mangler et sted til en hyggesnak, omklædning og bad. 

Vi drømmer stadig om muligheden, man mangler personen/personerne og initiativtageren, og her meldte Susanne K. sig 

med det samme og bidrog med flere ideer. Tiden er inde nu med de mange medlemmer. 

Havkajak følger op. 

Det blev foreslået at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne fremadrettet. 

Spørgsmålet vil blive behandlet på næste møde. 

Referatet gennemgået og godkendt. 

Derefter takkede Anne Mette dirigenten for en perfekt afholdelse af generalforsamlingen. 

Referatet blev læst op og godkendt. 

Rodskov, den ??. januar 2014 

 

 
Bodil Lange  

 

Bilag: Kassererens grafer og regnskab 


