Referat fra bestyrelsesmøde i Søllerød Petanqueklub mandag d. 1. februar kl. 18,30
hos Inge Hjorth på Ørnebakken 62 i Holte.
Alle 6. bestyrelsesmedlemmer deltog.
....
1. Klubbens aktuelle situation
Klubaftenerne er velbesøgte og der er altid en hyggelig stemning blandt medlemmerne.
2. Medlemstal
Lige nu er der 19 aktive medlemmer, men når foråret kommer og vi kan spille ude kontakter Tom en
journalist på DGO så vi får lidt presse på.
Vi vil gerne have flere medlemmer, hvilket får os til at stå stærkere som forening i forskellig henseende,
bl.a. i DGI turneringer som vi tænker på at deltage i igen.
3. Baneforhold
Grusbanen på Rudegård Station bliver nu belagt med kunststofgræs. Vi får vor “egen” petanquebane
på 20 x 50 meter. Den ligger foran Holtehal 2 og der kommer hegn op som afgrænsning mod den
nye kunstbane. Helt fint og der er god el- belysning sidst på sæsonen.
4. Status for “ Klubhus”.
Nu sker der noget. Kommunen havde i 1. omgang “syltet” vor ansøgning om at bygge på stadion. Tom har ført
forhandlingerne med kommune, stadion og håndværkere. Tegninger over det nye “Stoppested” ser godt ud.
Vi får 36 kvm. overdækket med et skur i bunden ved siden af det eksisterende skur hvor vi nu har vore ting
stående. Så projektet er godkendt af kommunen.
Vi venter på tilbud fra tømrer, men regner med at det står færdigt omkring 1. maj 2010.
Økonomien er ikke helt på plads, men klubben skal betale 1/3 del af udgifterne til opførelsen.
Resten dækkes af kommunen og Rudegård Stadion.
Tom har lavet et godt benarbejde, hvilket han blev takket for.
5. Status over klubbens økonomi
Inge fremlagde det reviderede regnskab til underskrivelse. Revisor Aksel havde fået det til at stemme endnu en
gang. Økonomien er rimelig god, men nu skal vi spare lidt sammen til byggeprojektet.
Det blev vedtaget at tegne et antal B-medlemskaber til kr. 100,- pr. år.
Dette giver ret til at spille 12 gange årligt. Alle medlemmer kan indmeldes,
så kom igang og meld fruen eller herren ind. Brug evt. et B- medlemskab som fødselsdagsgave.
Klubbens bank: Danske Bank 3347- 16592676 - sæt beløbet ind og giv Inge navn og adresse. Sådan
6. Generalforsamlingen tirsdag d. 16. februar.
Klubben er vært ved et beskedent traktement, vi skal jo passe på pengene lige nu, hvor byggeprojektet skal i
gang. Tom og Leif sørger for sandwich/håndmadder, Inge klarer det våde + værktøj til indtagelse.
Bestyrelsesmedlemmer på valg/ Lige år: Peer-Inge-Leif .
Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg/ Ulige år: Tom-Claus-Morten
Revisor + Revisorsuppleant, Aksel + Henning er på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
7. Andre spørgsmål evt.
Sponsorjagten starter igen, alle kan være med, så tænk lige på om du ikke kender en der vil være med.
Det koster kr. 500,- årligt. Sponsorerne figurerer på klubbens hjemmeside og der bliver opsat sponsorlogos
på vort nye“Stoppested”.
Leif skaffer måske en sang til generalforsamlingen og spørger Søren om han, som sædvanlig har lyst til at
være dirigent.
Jesper fyldte 50 og inviterer til et arrangement i Købnerkirken, søndag d. 14. februar.
Inge sender 250,- kr, som ønsket af Jesper, til kirkens byggefond med hilsen fra klubben.
Prisen på klub øl forhøjes med omgående virkning til kr. 10,- Vand kr. 5,Restoplag af vævede klubmærker kan købes hos Inge for kr. 30,- pr. stk. Rundt sort med guldvævet logo.
Mødet afsluttedes med Inges gastronomiske anretninger.
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