
  

Biograf – Bibliotek – Bowling – Café – Fester – Fitnesscenter - Idrætshaller -  Hytter - Klinik for fysioterapi – Kurser - Lokal historisk arkiv – Overnatning- Sportsophold - Svømmehal  
Og meget mere – En naturlig del af din hverdag! 

Søndergyden 15 

6630 Rødding 

Tlf. 73 84 54 00 

E-mail: post@rcentret.dk 

Web: www.rcentret.dk 

Cvr: 36 28 42 18 

 

Repræsentantskabsmøde 29 april 2020 – kl. 19:00 

 

 

 

 

Rødding, d. 30. april 2020  

 
 

Referat: 

1. Valg af 3 stemmetællere, dirigent og udpegning af protokolfører 
- Leif Bolvig blev valgt til dirigent & stemmetæller 
- Klaus Svendsen til referent 

2. kendelse af repræsentanter 

- Ingen nye foreninger ønskede medlemskab.   
3. Formanden aflægger årsberetning 

- TF fremlagde beretning som blev taget til efterretning.  
4. Centerlederen aflægger beretning for centrets drift, samt fremtidig drift 

- KS fremlagde beretning som blev taget til efterretning  

5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 
-      KS fremlagde regnskabet som viste et overskud på kr. 185.411,00.  

- Regnskabet blev godkendt.   
6. Fremlæggelse af indeværende års budget 

- 2020 budgettet blev gennemgået, men grundet situationen har det ikke længere hold i virkeligheden. 
Der arbejdes på forskellige løsninger. 

7. Indkomne forslag 
- Ingen forslag 

8. Repræsentanter vælger hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 
På valg er:  
Thomas Hede Sørensen (ønsker ikke genvalg) 
Lone Holst (villig til genvalg) 
Anita Møberg Hansen (villig til genvalg  
Bestyrelsen pegede på genvalg til Lone, Anita og foreslog Jesper Petersen som afløser for Thomas. 

Der kom ikke andre forslag, så ovennævnte blev valgt.    

9. Repræsentanter vælger 2 suppleanter for 1 år ad gangen 

Morten Gejl Petersen & Asbjørn Andersen blev valgt.  
 

10. Evt. 

- Skytteforeningen spurgte ind til hvornår de kunne regne med nyt gulv i deres lokaler. 
 Nyt gulv er godkendt, men da alle medarbejdere er hjemsendt og den økonomiske situation er meget    

uklar for centret, kan der ikke sættes tid på udbedring af dette.  

 

Klaus Svendsen 

Referent.  
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