Søllerød Petanque Klub
Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag d. 29. September 2008 hos Kjeld Jakobsen.
Deltagere: Kjeld, Inge, Leif, Claus, Peer og Morten.
1. Bemærkninger til referater
Kjeld havde positive kommentarer til referater fra 23. januar og 26. februar 2008. Referater godkendt.
Bestyrelsen besluttede at referater fremover mailes til medlemmerne og lægges ud på vor hjemmeside.

2. Klubbens baner
I klubbens vedtægter står at: “Klubbens bestyrelse sørger for egnede baner til spillets udførelse”.
Vi er efterhånden så mange dejlige medlemmer at det enkelte gange har været nødvendigt at tage “perlegruset”
på Havarthigården til hjælp.
Kjeld foreslog bestyrelsen at flytte banerne i udendørstiden til Rudegaard Stadion.
Bestyrelsen er enige om at det kan blive nødvendigt med denne baneforøgelse og bad Kjeld om, for en sikkerheds skyld,
at lægge billet ind på banerne til næste udendørssæson.
Leif kunne også se fordelen i at komme under kommunalt regi, hvis banerne skulle blive nedlagt
har kommunen pligt til at anvise os et nyt spillested.

3. Æg’et
Det blev vedtaget at Ægget skal udkomme 1. gang inden jul. Det meste af kommunikationen foregår jo nu på “nettet”,
men vi mener at det bør udkomme de 2. gange årligt, også for vore sponsorers skyld.
Kjeld har sørget for at klubbens hjemmeside nu også fremtræder på foreningssiden under kommunens regi.
Kjeld skriver en formands-leder og der vil komme aktiviteterne omkring julen m.m. i Æg’et.

4. Økomomi.
Inge har “styr” på kassen, økonomien er god og hun sørger for at holde sponsorerne til ilden.
Et par sponsorer har forladt os i løbet af året.

5. Juleafslutning.
Bestyrelsen besluttede at vores berømte Juleafslutning med konkurrencer, som Kjeld finder på og
pandekager som i år bages af Claus og Inge sørger for spændende præmier.
Festen afholdes tirsdag d. 16. december kl. 19,00 i vore lokaler på Trørød Skolen.
Efter juleafslutningen holder vi ferie og starter friske igen tirsdag d. 6. januar 2009.

6. Generalforsamlingen 2009
Afholdes tirsdag d. 17. februar 2009 kl 19,00. Nærmere følger i “Æg’et”.

7. Andre spørgsmål
Bestyrelsen afholder forberedende møde til generalforsamlingen mandag d.19. januar 2009 kl. 19,00 hos Inge.
Kjeld savnede en ajour føring af medlemslisten. Det påtog Inge sig at klare.
En enkelt sponsor skal rykkes, det klarer Peer.

8. Eventuelt
Intes under dette punkt og mødet blev hævet.
Derefter hyggelig fællesspisning.
Referent:
Peer - 01.10.2008

