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Referat fra Rodskov Gymnastikforenings generalforsamlingen 26. januar 2015 i Rodskov Forsamlingshus 

 Til stede: 23 personer incl. bestyrelsen. 

Referent: Hans 

Formanden Hans Urbak 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: 

Beretning om foreningens virksomhed ved Hans. 

Et punkt vi i bestyrelsen har talt meget om er gymnastikafdelingens økonomi. På flere af vores 

bestyrelsesmøder har en flytning af spring/rytme holdet til Ugelbølle Friskole, været på dagsordenen. Der 

har hele tiden været to faktorer der har spillet ind her – domicil og økonomi – vi kunne være gratis i 

Ugelbølle, dog mod at vores redskaber måtte bruges af skolen. Ca. 85 % af gymnasterne på holdene 

kommer fra Ugelbølle. På mødet den 27. maj kom der et forslag om at vi kunne begrænse os til kun to dage 

i forsamlingshuset, idet både zumba og yoga var ophørt, hvilket ville give os en god besparelse på ca. 1/3 af 

huslejen. Så bestyrelsen besluttede at blive i Rodskov Forsamlingshus. 

Der er i sidste sæson uddelt en skriftlig advarsel, som vi vil høre nærmere om senere. 

Vi har forsøgt at tage en spæd start til at lave et aktivitetsudvalg indenfor gymnastik. Der har været afholdt 

et orienteringsmøde i klubhuset sammen med en repræsentant fra DGI. Det er noget vi skal arbejde videre 

med i 2015. 

Derefter var oplysninger fra udvalgene. 
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Fodbold 

Der blev i 2014 startet et Old-Girls hold som deltog i DGI’s efterårsturnering, og de friske til en ny sæson i 

2015. 

Rodskov Havkajak og Svømning 

Vi har knap 100 medlemmer, rimelig konstant men alligevel med en stor udskiftning. Sidste år havde vi 

omkring 30 igennem roer 1 kursus (begynderkursus). Og Vi har haft 12 igennem roer 2 kursus, en lille 

stigning. Omkring 30 meldte sig ud.  

Jeg syntes personligt det er mange, men det er samme mønster de andre kajakklubber oplever. Nok 

primært fordi det tager mere tid at ro kajak end man regner med, og det kan være svært foreneligt med 

familielivet hvis der er børn som også har en masse interesser at pleje. 

Vi har i denne vinter fået timer i svømmehallen hver anden torsdag aften i 1½ time til træning af 

grønlænder rul og andre redningsøvelser. Det er en succes. Vi fortsætter stadig med deciderede kurser på 

søndage hvor vi kan få svømmehallen i længere tid af gangen 3½ time. 

Svømning om onsdagen oplever en lille tilbagegang, vi har i vinter skåret antallet af livreddere ned til 1. så 

der stadig er økonomi i det – og sikkerheds regler er overholdt. 

Gymnastik 

Færre voksne deltagere i 2014, da Zumba og Yoga er ophørt. Unge deltagere uændret stort set. Der er 

indkøbt nyt Gardin á 4.800 kr. så vi må opbevare redskaber på højre del af scenen. 

Ny betræk til store grønne madras, der var ødelagt. - Udgift 6.000 kr. 

Tak til Bodil Lange for montering. 

Badminton 

Faldende medlemstal 

Desuden 

Hjertestarter anskaffet. 

Rodskov Petanque 

Medlemsfremgang på 25 % i 2014. 53 medlemmer ved udgangen af 2014. Der er en god tilslutning til 

træning også her i vinterhalvåret. 

Punkt 3: 

Gennemgang og godkendelse af regnskab 

Jørgen Tscherning gennemgik regnskab og medlemstal for alle aktiviteter i RGF. 

Der var et spørgsmål til Kassereren. 

Hvad er udvikling? 

Svar: Det er instruktøruddannelse og videreuddannelse. 

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
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Punkt 4: 

Der er indkommet et forslag. 

Ordet blev givet til Niels Ditlefsen som har modtaget en skriftlig advarsel, og den ønskede han nærmere 

oplysning om. 

Jørgen orienterede om afsnittet under § 3 i vedtægterne ”Enhver ung mand eller kvinde, som vil indordne 

sig under den i foreningens ønskede ånd og tone, kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen”. 
Der er efterfølgende også udarbejdet en liste over den ånd og tone vi ønsker alle i foreningen lever op til. 

Listen ”Ånd og tone” findes på dette link http://rodskoveskerod.mono.net/9473/Vedtægter 

Jeg har været medlem i denne forening i mange og en advarsel er en alvorlig ting, og derfor mente Niels at 

han i stedet skulle indkaldes til en personlig samtale. Vidste godt han havde været grov ved petanquefor-

manden.  

Niels talte meget om sine egne holdninger vedr. gratis arbejde, kaffe og at aktivitetsudvalget + sekretæren 

ikke betalte for deltagelse i det årlige stævne og tilmed spiste gratis. Det var en indtægt på kr. 720,- man gik 

glip af. Niels gjorde samtidig opmærksom på at han er skuffet over formanden og kalder det at løbe fra sit 

ord. 

Christian Christensen brød ind her og fortalte at han var med til mødet hvor det blev besluttet at Niels 

skulle have en skriftlig advarsel. Du skal vide Niels, at ingen ønsker at tale med dig fordi du er truende, og 

jeg synes ikke du er fair. 

Elvin Lykke Hassingboe syntes ikke dette hørte ind under forslag. Det var Christian enig i. 

Punkt 5: 

Valg til bestyrelsen 

Der skulle vælges tre nye til bestyrelsen. Anders Lassen-Struck og Klaus Wesmann ønskede ikke genvalg og 

Anne Mette Brøgger Andersen udtrådte 1. maj. 

 

Bestyrelsen foreslog Trine Hedegaard Helbo, Malene Lassen-Struck og Jens Alstrup. Der var ingen 

modkandidater, og så blev de valgt med akklamation. 

 

Bestyrelsen ser sådan ud: 

Anna Mogensen 

Christian Christensen 

Hans Urbak 

Jens Alstrup 

Jørgen Tscherning 

Malene Lassen-Struck 

Trine Hedegaard Helbo 

 

Der var genvalg af de to suppleanter: 

Bodil Christensen 

Tom Moesgaard 

http://rodskoveskerod.mono.net/9473/Vedtægter
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