Rodskov Gymnastikforening
Referat fra det årlige Petanquemøde 5. maj 2015
Referent Hans Urbak
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Valg af dirigent
Tiltag 2014 ved formanden
Nye tiltag i 2015
Valg af aktivitetsudvalg
Eventuelt

Formand Jens Alstrup (JA) bød velkommen og takkede for det store fremmøde på 26 personer..
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: Tiltag 2014
Jens fortalte om året 2014.
Den 14. april startede vi på sommerpetanque, men på grund af kulden blev kaffe og rundstykker
serveret i klubhuset.
Rodskov Petanque havde for første gang 5 hold tilmeldt til DGI’s Forårsturnering og de 4 hold
stillede op til finalen i Ryomgaard. Vi havde en rigtig god dag, hvor et hold fra Rodskov Petanque
blev vinder af A-rækken med alle 5 vundne kampe, og den bedste score der er opnået indtil nu.
Det var Anna, Erik, Jørn og Hans. Nr. tre blev vores ”rene” pigehold bestående af Kirsten, Merete,
Inge og Elisabeth. De to andre spillede i B-rækken og blev henholdsvis nr. 4 og 5. Der deltog i alt
34 hold på finaledagen.
Fra Rodskov Petanque deltog der kun et hold til Strandpetanque i Bønnerup. Niels og Hans vandt
for anden gang deres fem kampe og blev dermed også vinder af stævnet.
Traditionen tro er det Rodskov Petanque der starter med ”Fællestræning” og det var den 15. maj.
Hans havde tidligere talt om at tilmelde et i Dansk Petanque Forbund, men efter at han var til
klubmesterskabet i IFÅ, hvor der kun deltog licensspillere, oplyste han på det efterfølgende møde,
at noget sådant må aldrig ske i Rodskov.
Vi fik også nyt spilledress i dejlige friske grønne farver, som matcher godt til de ”unge” mennesker i
vores klub. Det er blandet sponsoreret af Automester i Hornslet og Nordea Hornslet + en
egenbetaling på 100 kr.
Arbejdet med opsætning af beklædning af vores nye ”Hule” blev afsluttet i juni måned af Bent E. og
hans medhjælpere.
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Den 7. juni havde vi vores årlige petanquestævne med sponsoreret gris fra Rodskov
Svineproduktion og Toms gode salater. Vinder blev Henry Larsen, nr. 2 Martin Schnoor, nr. 3
Preben Haagensen, nr. 4 Per Ovesen og nr. 5 Orla Nielsen.
For første gang stod vi sammen med DGI også for afviklingen af Syddjurs Kommunemesterskabet.
Vore s bedste placering blev en 4. plads til Merete og Uffe.
Efter sommerferien sørgede Bent B. for at vi blev oplyst. Der blev opsat belysning og en
stikkontakt i vores ”Hule”.
Klubmesterskabet blev afviklet den 7. september. Vejrprofeterne havde truet med regnvejr, men
det begyndte først at vi var færdige. Finalen stod mellem Inge Schnoor og Bent Ebbesen mod
Tove Pilgaard og Thomas Thomas og vinder blev førstnævnte.
Dirigenten spurgte om der var nogen spørgsmål.
Niels rejste sig og fortalte at 4 – 5 personer havde på et tidspunkt bemærket, at der var en person
der ikke førte tavlen ordentlig, og derefter gik han til formanden og forklarede situationen.
Niels refererede noget Preben havde sagt ( jeg fik desværre ikke fat i, hvad der blev sagt. HU) med
at han synes Prebens udtalelse lød som om, at Niels blev beskyldt for at lyve, og det finder jeg mig
ikke i.
14 dage efter henvendte Niels sig igen til formanden, da der åbenbart endnu ikke var sket noget.
Medens de taler sammen bliver de oplyst om at det sker nu sker det igen. Nu må du gøre noget,
du er formand. Få Preben fjernet derfra. Formanden lever ikke op til sin opgave.
Niels fortsatte. Jeg har fået en advarsel leveret af kassereren Jørgen, det er åbenbart hans
opgave. Jeg har måske sparket Jens over benet.
Der er vedtaget at der er gratis kaffe til udvalgsmedlemmerne, og da et medlem sagde i
forbindelse med et stævne at han ikke ville betale, så besluttede hele udvalget at de ikke skulle
betale. Sekretæren betaler heller ikke (tilføjet af sekretæren).
Niels refererede derefter til sit møde med kassereren da han afleverede den skriftlige advarslen
om en udtalelse han kom med – og her brød dirigenten ind og stoppede med henvisning til, at
problematikken har været oppe flere gange over en lang periode.
Niels fortsatte med at han har modtaget en advarsel, uden at der står i den hvad den handler om.
Her kom Jens ind og sagde: ”I september måned blev der uddelt en skriftlig advarsel. Den er givet
fordi Niels ikke har levet op til det vi kalder god ånd og tone.”
Niels fortsætter. I fejer ikke noget under gulvtæppet og taler åbent om det. På mødet med Jens og
Hans vil de ikke udtale sig.
15.000 kr. har – og her igen bryder dirigenten ind og stopper Niels igen med henvisning til, at der
er blevet snakket så meget om det, og at det nu må ligge.
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Margrethe synes hun spiller petanque i en dejlig klub, men da hun kom herind til mødet falder det
hele ned og det er rigtig ærgerligt.
Klubhuset skal gøres færdigt, og Bent E., Bent B. og Svend Erik har påtaget sig opgaven.
Svend Erik spurgte om træerne langs skellet skulle beskæres.
Flemming spørger dertil om hvad Syddjurs Kommune siger til det.
Her lyder det fra Jørgen T., ikke noget.
Punkt 3: Valg af aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget består af:
Jens Alstrup. Formand. På valg
Anna Mogensen. Bestyrelsens repræsentant
Bent Ebbesen. Baner. På valg
Tom Moesgaard. Catering. På valg
Preben Haagensen, udtrådt af udvalget
Der var genvalg til Jens og Tom med akklamation.
Bent E. ønskede ikke genvalg og i stedet blev Uffe Baun valgt med akklamation.
Det nye udvalg ser sådan ud:
Jens Alstrup
Anna Mogensen. Bestyrelsens repræsentant
Tom Moesgaard
Uffe Baun
Jens takkede Bent E. for sin store indsats med vedligeholdelse af arealet og ikke mindst med
opsætning af de to carporte og stakittet.
Punkt 4: Eventuelt
Dirigenten spurgte om der er nogen kommentarer.
Rodskov Gymnastik Forenings kasserer Jørgen Tscherning ville godt takke Rodskov Petanques
medlemmer for den ekstra indsats de gør for foreningen. Det er bl.a. opsætning af hjertestarter og
hjælp på tanken med at ”sælge” OK-kort så Rodskov Gymnastik Forening får en årlig check fra
OK.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen.

Referat godkendt, Rodskov den 6. maj 2015

Karsten Bo Sørensen
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