
Bestyrelsesmøde 23. marts 2021 
 
Deltagende: Thomas Bak, Peter, Lone, Rikke, Hanne, Tine, Rasmus og Mille  
 
 
Dagsorden: 

 
1) Information fra administration og formand 

Der er ikke sket det helt store siden sidst.  
Mille søger tilskud alle de steder, hvor det nu er muligt. Derudover søger hun haltider på skoler 
og i Rødovrehallen. Der arbejdes også på at få planlagt gymnastikskoler og andre aktiviteter i 
sommerferien, som kommunen kan være med til at finansiere i denne svære tid, så vi kan gøre 
det billigere for vores medlemmer.  
Mille og Rasmus arbejder med kommunen på at få RSG tæppet ned på Rødovre skole. 
Tæpperne skal opbevares inde i den store gymnastiksal på Rødovreskole, hvilket kræver, at der 
bliver bygget depoter til opbevaring.  
Mille og Thomas L. har haft møde med Sportmaster i håb om, at de kan levere noget bedre til 
foreningen, end hvad vi har set indtil videre. Mille skal ikke længere være mellemmand i 
forhold til medlemmernes bestillinger, og Sportmaster vil lave en webshop til ROG, og vil også 
være ansvarlige for udlevering af bestillinger til medlemmerne.  

 
 
 
2) Økonomi / årsrapport 2020 

Banken: 2.360.626 kr. 
 
Thomas Bak tager kontakt til revisor ift følgende områder i årsrapport: 
- Assistanceerklæring skal ændres så den følger nuværende lovgivning 
- Ledelsesberetning skal skrives anderledes 
- Skyldig saldo til Sportmaster på 82.770 kr. bør være med i 2020 rapporten 

 
 
 
3) Mulig kompensation/gulerod til medlemmer pga. Covid  

Landet åbner mere og mere op, og folk virker ikke længere så fokuseret på at få kontingent 
retur. Dette kan selvfølgelig også skyldes, at stort set alle hold har rykket deres træning 
udendørs.  
 
Vi vil forlænge sæsonen for foreningens bredde hold til midt/slut maj, og Elite afdelingen 
arbejder på en anden løsning, da deres sæson normalt slutter, når skolernes sommerferie starter.  
Rikke melder tilbage mht. TeamGym afdelingen, og Mille melder tilbage mht. RSG holdene.  
 
Al træning, som er udover den alm. sæson for holdene, vil blive gratis for vores medlemmer, og 
trænerne vil være ulønnet i denne periode.  
 



I sommerferien vil ROG afholde alm. gymnastikskole som er for alle (ikke kun medlemmer), 
som vil koste penge, men være billigere end normalt, da vi kan få tilskud fra kommunen.  
Derudover vil ROG lave gratis åben hal og andre arrangementer for medlemmer.  
 
Peter og Mille kigger på, om det vil være muligt, at denne sæsons medlemmer vil kunne 
tilmelde sig næste sæson før alle andre. Dette også ville være en slags gulerod for nuværende 
medlemmer.  

 
 
 
4) Ansættelseskontrakter sæson 2021/2022 

Er det muligt at ændre i kontrakten, så ROG har mulighed for at hjemsende udvalgte 
instruktører og hjælpeinstruktører på lønkompensation? På denne måde kunne det gøre det 
muligt at give medlemmerne kompensation i tilfælde af lockdown?  
Vi skal finde ud af, om kontrakterne kan flettes sådan sammen, at de giver mening for både 
foreningen, men også for instruktørerne, da foreningen ikke kan bestå uden instruktører.  
 
Lone undersøger med DGI, hvad vi kan og hvad vi ikke kan gøre med kontrakterne.  

 
 
 
5) Eventuelt 

Det er blevet nødvendigt med endnu en ansat i foreningen, so. Kan samarbejde med Mille 
omkring foreningens drift, når ROG også skal til at køre bevægelsesprojekt.  
Mille har i et år siddet med både hendes egne, men også Annettes opgaver, hvilket har været en 
stor byrde.  
Mille har ønsket at arbejde sammen med Karina Nielsen, og et udvalg i bestyrelsen tager en 
ansættelsessamtale med Karina Nielsen mandag d. 29. marts.  
 
Bestyrelsesmødet tirsdag d. 30. marts vil omhandle ansættelsen af Karina.  
Mille indkalder til dette møde.  

 
 
 


