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Referat fra bestyrelsesmøde 7. januar 2016 hos Hans 

 Til stede: Tom, Jens, Malene, Christian, Trine, Jørgen og Hans. 

Referent: Hans 

Referatet sendes til RGFs bestyrelse og suppleanter. 

Der blev lavet en lille ændring af dagsordenen, på grund af at Christian måtte forlade mødet kl. 20.  

Godkendelse af sidste referat 

Referat fra 11. juni blev godkendt og underskrevet. 

 

1. Nyt fra Havkajak 

Har rulle/teknik i svømmehallen i aften, hvor Christians tilstedeværelse som instruktør var 

nødvendig. Der er 8 – 10 deltagere til disse arrangementer. Der er også arrangeret rulle/teknik 3 

søndage, men de er indtil videre ikke booket tilstrækkeligt endnu. Der vil blive iværksat en 

kampagne i nær fremtid. 

Derimod har der været god interesse for nye begynderhold, hvilket er meget lovende for 

sommeren.  

Det er planen at arrangere nogle specielle kurser med henblik på at optimere og motivere klubbens 

egne instruktører. 

Medlemsmæssigt forventes samme niveau som i 2015.  

Rodskov Havkajak mangler et klubhus både til det sociale og omklædning. Derfor bliver der nu 

nedsat et udvalg, som får til opgave at finde en løsning. Hvis muligheden tilbyder sig med plads til 

kajakkerne vil det være optimalt. 

 

2. Økonomi 

Jørgen gennemgik medlemstallene, regnskab for 2015 og budget 2016. 

Der har været en nedgang for børnegymnastik, og status quo for voksengymnastik. 

Ændring i budget 2016. Gymnastik, omkostningsgodtgørelse blev ændret fra kr. 40.000 til kr. 

35.000 som svarede til udgiften i 2015. 

Det er nu lykkedes at få et overskud på kr. 7.470,55 for gymnastik, hvilket ser meget positivt ud for 

fremtiden. 

Regnskabet viser et overskud for 2015 på kr. 38.163,50, hvilket alle synes er tilfredsstillende. 

 

3. Bordet rundt – siden sidst 

Gymnastik: 

Medlemmer fra vores gymnastikudvalg, som består af Trine og Malene orienterede om deres 

besvær med at skaffe en instruktør/leder til puslingeholdet. Der blev talt om flere emner, som vil 

blive undersøgt. 

Der har været nedgang på spring/rytme holdene, men der er godt gang i de begge hold. 

For voksenholdene ledet af Lotte og Bodil går det bare derudad. 

Der blev endnu en gang talt om manglende rengøring i forsamlingshuset, men nu vil vi selv forsøge 

at løse opgaven. 
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Jens taler med Lise og Bent om rengøring af den store sal (støvsugning og så trække en moppe over 

gulvet). Det forventes at kunne gøres på ca. ½ time én gang om ugen. 

Der blev også talt om et møde med lederne og også om fordeling af opgaverne i forbindelse med 

gymnastikafslutningen søndag den 3. april 2016. 

 

Petanque: 

Petanque er OK-aktive ved tanken, hvor de hverver OK-sponsorrater til RGF. 

Petanqueholdet var også meget aktiv i Hornslet under regentparrets besøg i september måned. De 

var repræsenteret med to fanen, den nye og den gamle fra 1883, som også tiltrak sig pressens 

bevågenhed, så det blev en lille artikel i Aarhus Stiftstidende. 

Julefrokosten blev afholdt i forsamlingshuset med 28 deltagere, som havde en rigtig hyggelig aften 

med god mad og spil om pakker. 

Derudover orienterede Jens også om muligheden for at spille petanque i et drivhus. Det vil han og 

Tom arbejde videre med i den nærmeste fremtid. 

 

4. Generalforsamling: 

Generalforsamling mandag den 25. januar kl. 19.30 i legestuen. 

Der serveres kaffe, øl eller vand under generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på oste, pålæg og rødvin. 

Der forventes ca. 25 personer og Tom disponerer. 

Bestyrelse: 

Navn På valg 2016 På valg 2017 

Jørgen Henrik Tscherning Modtager genvalg  

Jens Alstrup  X 

Malene Lassen-Struck  X 

Tom Moesgaard Modtager genvalg  

Trine Hedegaard-Helbo  X 

Christian Christensen Modtager genvalg  

Hans Urbak Modtager ikke genvalg  

 

Jørgen sørger for offentliggørelse i Adresseavisen. 

Sidste nyt – Jørgen har kl. 23.49 sendt annonceoplæg og billede til Adresseavisen. 

 

5. Eventuelt: 

Trine kom med en efterlysning om gode ideer til hvordan RGF kan være med til indvielsen af den 

nye 3 km lange cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle. Indvielsen er ??. april 2016. 

 

Der aftales nyt møde på generalforsamlingen  


