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Referat af bestyrelsesmøde 18. februar 2014 hos Anne Mette 

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

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse. 

Referat fra bestyrelsesmødet 7.1.2014 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

1. Flytning til Ugelbølle Friskole 

Der blev talt og regnet meget på om vi skal flytte spring/rytme holdet til Ugelbølle. 

En flytning af spring rytmeholdet giver både en bedre økonomi og bedre faciliteter - da det jo for 

trænere og gymnaster er det vigtigste. Flytningen vil ske når den nye vintersæson starter.  

Det er selvfølgelig en forudsætning at gymnastiksalen er færdig. 

 

2. Aktivitetsansvarlig 

Gymnastik:   Jørgen Tscherning 

Badminton:   Hans Kristensen 

Fodbold:   Anders Lassen-Struck 

Petanque:   Anna Mogensen/Hans Urbak 

Havkajak:   Christian Christensen 

Outdoor, svømning og 1. hjælp: Klaus Wessmann 

OK-team:   Jørgen Tscherning, Jens Alstrup og Christian Christensen 

 

3. Konstituering 

Formand:   Hans Urbak 

Næstformand:  Anders Lassen-Struck 

Kasserer:   Jørgen Tscherning 

Sekretær:   Hans Urbak 

 

4. Medlemskontingent 

På grund af gymnastikafdelingens underskud, blev der fremsat forslag om kontingentforhøjelse på 20 % på 

alle hold. Ved en sådan stigning begynder tallene at balancere. 

Vi blev præsenteret for et regneark, hvor vi kunne se indtægter og udgifter for hvert enkelt hold, og på det 

grundlag blev der besluttet at sommerholdene skal der være min. 11 deltagere. Jørgen forsøger at presse 

aerobic, yoga og zumba sammen til en dag f.eks. ved at reducere aerobic til 1½ time. 

Anne Mette var uenig med en stigning på 20%, idet hun mener at flere gymnaster så vil stoppe. 

Kontingent for 1914-15 aftales på næste møde. 

Medlemskontingent til hovedforeningen hæves med 10%. D.v.s. 110 kr. for de unge og 165 kr. for seniorer. 
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5. Opvisning 

Opgavefordeling 

Velkomst ved formand 

Fotograf:  Anders 

Blomster/gaver: Jørgen har opgaven 

Kaffe, øl og vand: Petanque 

Pokal:  Der er fundet en meget værdig person  

Der serveres ikke mad. 

 

6. Sommerprogram 

Der blev sat navne på ansvarlige vedr. sommerprogrammet, som udsendes i næste måned. 

Fodbold:  Jørgen 

Gymnastik:  Jørgen 

Spring/rytme:  Anne Mette 

Aerobic:  Jørgen 

Zumba:  Jørgen 

Yoga:  Jørgen 

Svømning m.m.: Klaus 

Havkajak:  Christian 

Petanque:  Hans 

 

7. Eventuelt 

På generalforsamlingen kom der et forslag om suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøderne. 

Det blev besluttet at suppleanter er velkomne til møderne.  

 

Næste møde afholdes hos Christian tirsdag den 27. maj 2014 kl. 1900. 

 

 


