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Referat fra Rodskov Gymnastikforenings generalforsamlingen 25. januar 2015 i Rodskov 

Forsamlingshus 

 Til stede: 24 personer inkl. 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. 

Som dirigent blev Preben Haagensen foreslået og valgt. 

Preben kunne oplyse at generalforsamlingen var korrekt indvarslet. 

Preben gjorde dog opmærksom på, at der var skrevet mandag 25.1.2015 i annoncen i 

Adresseavisen, hvilket blev beklaget, og der var ingen indvendinger derimod.  

Punkt 2: 

Beretning om foreningens virksomhed ved Hans. 

Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen igennem flere år har haft meget fokus på vores økonomi, 

og der er klar solskin forude, og det vil Jørgen komme nærmere ind på under gennemgang af 

regnskab. 

Det er bl.a. en radikal ændring af nogle bidrag der har gjort en del af udslaget. 

Der er lykkedes bestyrelsen at få oprettet et udvalg indenfor Gymnastik, som består af to friske 

piger Trine og Malene. 

Den 1. juni 2015 mistede vi Anna Mogensen, som om nogen har været et stort aktiv for Rodskov 

Gymnastikforening, og ikke mindst for Rodskov Petanque. Anna var medlem af hovedbestyrelsen i 

en længere årrække. 

Derefter trådte Tom Moesgaard ind i bestyrelsen. 

Herefter gav Hans ordet til de forskellige udvalg.  

Badminton: 

Hans Urbak orienterede på vegne af Hans Kristensen, som er leder af badminton. 

Vi spiller i Hornslet Hallen på onsdage fra kl. 19 – 21 og har 34 aktive medlemmer. 

Badminton afdelingen kører sådan set af sig selv, og informationen foregår med mails. 
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Vi har indgået et samarbejde med Hornslet Idrætsforening vedr. banefordeling, og det kører 

bestemt godt. Sidste år havde vi et damehold hvis tid tirsdag kl. 19 passede dem meget dårligt, og 

efter en samtale med HIF fik vi ændret tiden til onsdag kl. 19. Der kom så et HIF hold og spiller 

tirsdag kl. 19 i stedet. 

Afdelingen har i forbindelse med julen været vært ved et arrangement med gløgg og æbleskiver 

samt en øl eller vand. 

Gymnastik: 
Gymnastikafdelingen har flere hold der kører her i vinter. Nogle fortsætter som sommerhold.  
Vi har følgende i gang:  
Hold med aerobic ved Lotte. 
Mk (som står for et voksenhold damer og herrer i den modne alder) ved Bodil. 
2 springhold ved Sofie og Tina 
MGP dans for 4 – 6 årige ved Klara og Cecilie. 
Det er desværre Ikke lykkedes at finde trænere til puslinge og mor far barn hold. 
Træningen er fordelt på 2 dage, mandag og torsdag. 
Der er gymnastikopvisning den 3. april, hvor vi forventer fuldt hus, som det plejer. 
Trænermøde afholdes snarest.  
 
Rodskov Havkajak og Svømning: 

Når vi senere ser statistikken for medlemstallene vil vi konstatere en vis stagnation. Måske skyldes 

det en ændring i annonceringen, dårligt vejr og måske en kraftig annoncering for Outdoor sport. 

Vi har indført Memberlink/hjemmeside – d.v.s. at kontingent kan betales med Dankort på 

hjemmesiden og det fungerer meget fornuftigt. 

Aktiviteter: 

Vinter: Har haft 11 ”rulletorsdage” og 4 ”søndagsrullekurser” i svømmehalen ved Hornslet skole. 

Sommer: Gennemført 3 begynderkurser(Roer 1) og et Roer 2 – ikke fyldte hold. 

Ugentlige roaftener for alle medlemmer. 2 ture ud af bugten med overnatning, 2 dagsture + en 5 –

dagestur til Sverige. 

Vi har standerhejsning og standerstrygning – små hyggelige fester. 

Vi har hjulpet Rosenholm bådelaug med broen, hvilket har givet en meget god respons. 

Rodskov Havkajak har 5 underudvalg så vi får delt arbejdsbyrden. Her i vinter har vi nedsat et 

udvalg til at undersøge muligheden for at etablere lidt faciliteter ved bådelauget. Bådelauget har 

givet grønt lys for at vi arbejder på det – men har ikke kræfter til at deltage. 

Der har været god tilslutning til svømning igen. 

Petanque: 

Vi har en julefrokost i forsamlingshuset med 28 deltagere, hvor der blev spist, drukket, hygget og 

spillet petanque om pakker.  

Medlemstallet er stort set uændret ca. 50. 

Vi kunne ønske at få noget grus på banerne idet der er nogle huller på banerne. 

Petanque spilles hele året. Om vinteren skraber vi sneen væk og så spiller vi. 

Vi deltager i DGIs Forårsturnering og Fællestræning sammen med P95, IFÅ og HIF. 

Fodbold: 

Det forgår under ledelse af Marrit Vestergaard med et hold Oldgirls. Spillerne kommer bl.a. fra 

Mørke, Ryomgård og Ugelbølle. 
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Vi får kr. 3.000 om året til kridtning af banen fra Syddjurs kommune, som også søger for at vi får 

græsset klippet. 

Der var ingen spørgsmål til beretningerne som blev godkendt. 

Punkt 3: 

Gennemgang og godkendelse af regnskab 

Der blev delt regnskab og grafer rundt. 

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

Efter gennemgangen havde Erik et spørgsmål: 

Vedr. Havkajak  er der så overbudgetteret med udgifter til aktiviteter? 

Christian svarede at det er på grund af, at vi havde flere begynderhold i 2014. 

Jørgen kommenterede med at holdkontingent og aktiviteter modsvarer hinanden. 

Hvor mange medlemmer har i? 

Ca. 80, hvoraf de 35 er meget stabile. 

 

Margrethe spurgte om ikke det var muligt at få regnskabet med større skrifttype, for hun kan 

næsten ikke læse hvad der står. Det viste sig også selv kassereren havde problemer med det.  

Der var en bred enighed om at det med fordel kunne være på to ark. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Punkt 4: 

Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

Punkt 5: 

Valg til bestyrelsen 

I de lige år er der 4 på valg og denne gang var det: 

Jørgen Tscherning, Tom Moesgaard, Christian Christensen og Hans Urbak 

Tom og Christian modtog genvalg. 

Jørgen og Hans modtog ikke genvalg. 

 

Ordstyreren gjorde opmærksom på at der skal vælges to nye til bestyrelsen, lad os få nogle emner. 

Der blev ikke nævnt nogen og ingen meldte sig interesseret. 

Det medførte en lang på kryds og tværs af bordet, men lige lidt hjalp det. 

Fra forsamlingen kom der et ønske om at vide hvad et bestyrelsesmedlem i Rodskov 

Gymnastikforening laver. 

Hans fortalte at bestyrelsen afholder 3 – 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling om året. 

Et menigt bestyrelsesmedlem har stort set ikke noget arbejde, udover de småjobs der f.eks. i 

forbindelse med en generalforsamling er med borde og stole – mad og drikkevarer.  

Formanden indkalder og styrer møderne efter en i forvejen delvis fastsat dagsorden, som kun 

afviger i få tilfælde f.eks nye tiltag. Formanden overrækker pokalen til gymnastikafslutningen og er 

ellers foreningen repræsentant udadtil og lignende tiltag. Vedr. ny formand er der et emne i 

bestyrelsen p.t. 
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