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Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 hos Christian 

 Til stede: Jørgen, Anna, Bodil, Christian, og Hans. 

Fraværende: Anne Mette, Klaus, Tom og Anders 

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse og suppleanter. 

Hans bød velkommen til det første møde med suppleanter. Det blev oplyst at Susanne Kristensen, som var 

første suppleant, i mellemtiden har valgt at meldes sig ud af Rodskov Havkajak. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra bestyrelsesmødet 18.2.2014 blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Bordet rundt – siden sidst 

Havkajak: 

Christian orienterede om en meget positiv start på den nye sæson. Vore 2 roer1 kurser her i maj og 

juni er begge fyldt med hhv. 10 og 12 kursister, mod planlagt 8. Kurserne er afholdt med 3 

instruktører mod normalt 2.   

Der er pt. Planlagt 2 nye roer1 hold i august/september. 

Tilmelding til roer 2 er lidt træg, men det er også i god tid. 

I denne vinter har Rodskov Havkajak og Nappedam Kajak i samarbejde med DGI,  haft 6 kajakker 

liggende i Hornslet svømmehal til stor glæde for roerne og arrangørerne. 

I tilfælde af at det besluttes at købe julegaver, så vi Rodskov Havkajak gerne selv stå for indkøb til 

deres instruktører. 

 

Svømning: 

Der er søgt om timer til næste sæson. 

 

Gymnastik: 

Jørgen fortalte at Victor ikke fortsætter, idet han skal starte på et studie i en anden by og har derfor 

brug for et arbejde. Lina forsætter og hun vil sammen med Victor og Jørgen finde en afløser.  

Sammen med Lina er det besluttet at der i næste sæson kun vil være 2 hold spring/rytme. 

Yoga og Zumba udgår på grund af manglende instruktører. 

 

Petanque: 

Rodskov Petanque har 42 medlemmer og Anna kunne fortælle at de for nylig havde været vært 

med stor succes ved ”Fællestræning” indenfor ”Rosenholm Kommune”. Der var i alt 48 spillere fra 

IFÅ, P95, HIF og Rodskov. 

Deres sommerstævne den 7. juni er fuldt optaget med 52 tilmeldte spillere. 

I øjeblikket er Bent i gang med at beklæde carportene med et plankeværk. 

Rodskov Petanque er i samarbejde med DGI vært for Kommunemesterskaberne indenfor Syddjurs 

Kommune lørdag den 21. juni. 
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3. Status for spring/rytme og økonomi: 

Udover oplysningerne i punkt 2 ”Gymnastik” kunne Jørgen fortælle at når spring/rytme fremover 

kun vil være på 2 hold kan det indgå i programmet mandag eller torsdag i Rodskov Forsamlingshus. 

Med denne oplysning, og i samråd med Lina, besluttede bestyrelsen at spring/rytme fremover 

fortsætter i Rodskov Forsamlingshus. 

RGF, gymnastik, foreløbig plan vintersæson 2014/2015 

Slutter ved opvisning 22.3.2015, 10.00 i Rodskov Forsamlingshus 

Mandag:  

16.30-17.30: Spring-1, fra 7 år, Lina Brøgger Knudsen 

17.30-19.00: Spring-2, fra 8 år, - . 

19.00-20.00: M/K-gymnastik, Bodil Lange.  

20.00-21.00: Aerobic, Lotte de Linde 

Torsdag: 

16.30-17.15: Puslinge-1, 1-3 år, Kirstine Iversen 

17.15-18.00: Puslinge-2, 4-6 år, - . 

18.00-19.30: Aerobic, Lotte de Linde 

 

Under samme punkt tog vi økonomi med, da de ting hænger meget sammen indenfor gymnastik. 

RGF, gymnastik, priser: Alle priser forhøjet med 10% i forhold til 2013/2014  

Er excl. medlemskontingent, der er pr. år og som er 100 kr under 25 år, 165 kr. over. 

Spring: 1½ time, 605 kr. - Incl. medlemskont.: 705.  

- Der opkræves kun for perioden 1.9-31.12, 4 mdr., i første omgang, kr. 345, 

  da det er uafklaret om Lina fortsætter efter 1.1.2015. 

- For perioden 1.1 til opvisning, 3 mdr., opkræves resten, kr. 260. 

M/K: 1 time, 715 kr.- Incl. medlemskont. voksen: 880. 

Aerobic: 2½ time, 990 kr.- Incl. medlemskont. voksen: 1.155. 

Puslinge, 3/4 time, 385 kr.- Incl. medlemskont.: 485.  

 

Der bliver ingen ændring af omkostningsgodtgørelsen. 

 

4. Nyt vedr. Havkajak: 

Rodskov Havkajak er sammen med Rosenholm Bådlaug 1983 blevet kontaktet af Syddjurs 

Kommune vedr. toiletforholdene på pladsen.  

Christian følger op hver 4. uge på status. 

Det er ingen hemmelighed at vi mangler nogle bedre omklædningsfaciliteter, toilet og mulighed for 

et noget socialt samvær.  

Vi var også indover hvad der kan være på pladsen, uden det bliver udsat for hærværk. 
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5. Vinterprogram: 

Vinterprogram udsendes sammen opkrævning for vinteraktiviteterne. 

Generalforsamling mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 

Gymnastikopvisning i Rodskov Forsamlingshus søndag den 22. marts 2015 kl. 10.  

Hans har reserveret. 

 

6. Eventuelt: 

Gymnastik 

Der er kommet et forslag om at lave et aktivitetsudvalg indenfor gymnastik. Flere navne på emner 

til udvalget blev nævnt.  

Jørgen arbejder videre med ideen og kontakter relevante personer med henblik på en bred og 

konstruktiv sammensætning. 

Fodbold 

Der er startet et Old-Girls hold på 6 – 8 spillere op, som virkelig er meget aktive og drømmer om 

turneringskampe indenfor DBU. Vi ønsker dem god vind. 

Anders undersøger om vi har de rigtige faciliteter dertil. 

Næste møde er tirsdag den 13. januar 2015 kl. 19.30 hor Jørgen.  

 


