Søllerød Petanque Klub / Referat
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. juni kl. 19,00 hos Peer V på Skovlodden 10
Hele bestyrelsen deltog.

1. Status efter ekstraordinær generalforsamling
Referat udsendt d. 1. juni godkendt.
Der blev snakket lidt om det der nu var grunden til den nye bestyrelse.

2. Drøftelse af klubbens formål
Tom havde haft mulighed for at gennemlæse klubbens vedtægter og
foreslog at de blev revideret og gjort mere nutidige. Vedtaget, Tom og Leif
reviderer i fællesskab så de nye vedtægter kan fremlægges og godkendes
på næste generalforsamling. Grill aftenerne forsøges genoptaget, Peer
stikker en finger i jorden hos restauratøren på Rudegaard, måske er der
en mulighed for at låne grilltid hos ham indtil vi selv har nogle
mere faste faciliteter.
DGI turneringerne sættes på stand by indtil vi er flere medlemmer der
kan og vil deltage i disse.

3. Opfølgning på vores sag om etablering af klubfaciliteter.
Forskellige muligheder og ønsker blev diskuteret, det aftaltes at Tom og Peer
hurtigst muligt får et møde i stan med Halinspektør Steen Andersen på
Rudegaard for at høre om muligheder og hans indstilling til en form
for klubhus.

4. Bestyrelsesarbejdet, møder, referat m.v.
Bestyrelsen er jo helt ny, så tidligere accinitet er nulstillet.
Vi blev enige og følgende nye valgperioder:
Formand Tom 2. år / Næstformand Claus 2. år / Webmaster Morten 2. år.
Kasserer Inge 1. år / Sekretær Peer 1. år. / Suppleant Leif 1. år.
Revisor 1. år / Revisorsuppleant 1. år.
Så skulle udskiftningsrytmen igen tangere klubbens vedtægter.
5. Andet
Livlig debat blandt alle omkring klubhus, skal det være et skur, slot eller bare
et beskedent til 24. medlemmer. Leif ønskede et stort hus, men vi blev enige
om at gå beskedent frem, først anvisning af en plads og så økonomi bagefter.
Penge er ikke så afgørende i første omgang, vi skal bare have benene indenfor
på Stadion.
Claus varetager hvervet som Spilleudvalgsformand.
Ønske om at vi fremover spiller på “Åbne baner” på Rudegaard.
Mødet sluttede i go’ ro og orden.
Referent Peer Vindeløv juni 2009

