
Bestyrelsesmøde i Søllerød Petanqueklub torsdag 12.08.2010  kl.18.00. 
 
 
Dagsorden 
  
1. Status for arbejdet med at få det nye klubhus op at stå, herunder anskaffelse af inventar 
  
2. Evt. særlige aktiviteter i forbindelse med ibrugtagningen (PR, herunder medl.hvervning, 
invitation til indvielsen m.v.) 
  
3. Drøftelse af den sportsmæssige situation, herunder turneringsdeltagelse i næste sæson 
  
4. Klubbens økonomiske situation, herunder medlemstal og sponsorindtægter 
  
5. Andre spørgsmål 
  
6. Eventuelt 
 
 
Deltagere: Tom, Inge, Claus, Peer og Leif. 
 Afbud – Morten. 
  
 
Ad 1. Jordarbejde lovet færdigt denne uge, men intet gjort til dato. Tom er i kontakt med 

Sten. 
Helge + 1 planlægger at opsætte remmer mandag 16/8, hvor Sten har lovet at have 
alt parat kl.10.00, hvor jordnivellering også forventes udført. 
Helge er byggeleder og tirsdag 17/8 vil der blive anmodet om hjælpende hænder til at 
forsætte byggeriet. 
Inventar - det blev aftalt at købe følgende (cirkapriser): 
 
- 4 store bænkborde, kr. 4.800,-. 
- 8 m2 tømmer til loft i skab, kr. 1.000,- 
- køleskab kr.2.000,- 
- belysning, 5 stk lamper, kr.2.500,- 
- diverse kr.1.000,- 

 
I alt kr.11.300,-. 
Vi har p.t. kr. 19.500,- efter at Peer og Tom har skaffet kr. 10.000,- fra Danske Bank 
Fond i Lyngby. Peer koordinere indkøb af inventar. 

 
Ad 2. Vi var enige om max PR i forbindelse med ibrugtagningen af klubhuset. Dette vil dog 

først finde sted næste år i forbindelse med vor sæsonopstart. 
 
Ad 3. En længere diskussion udspandt sig med udgangspunkt i vore dårlige resultater i DGI 

turneringen og valget mellem ”Socialorienteret Petanque Klub” contra 
”Resultatorienteret Petanque Klub”.  
Tom tager kontakt med DGI ledelsen for at drøfte retfærdigheden i, at vi altid skal 
spille mod 1. holdet fra klubber med op til flere hold. 
Det blev besluttet, at vi altid skal stille med det stærkeste hold, hvor udvalget af 
spillere kun vil ske fra de medlemmer der har minimum spillet minimum 20 
klubaftener i løbet af en sæson. 



Enighed om, at det især er skudtræning som vi har behov for. Dette kan udmærket 
trænes om vinteren på vor indendørsbane. 

 
Ad 4.  

Peer har forsøgt at skatte sponsorer, men kun sporadisk succes. Et par medlemmer 
har doneret hver 1000 kr. 
Som nævnt under Ad 1, så er vor nuværende kassebeholdning kr.19.500,-.  
Vi har 20 aktive og 10 passive medlemmer. 
Der skal forsat ydes indsats for at skaffe nye medlemmer. Dette vil bl.a. ske 
ved en kampagne i forbindelse med indvielsen af vort klubhus.  
 

 
Ad 5. Det blev drøftet at ændre regler for klubmesterskaberne. Der var udbredt 

utilfredshed med, at et medlem kunne møde op uden at have vist sig i løbet af 
sæsonen - og løbe med pokalen. Det belv derfor besluttet, at man skulle 
deltage minimum 20 gange til træningen for at kunne spille med om pokalen 

 
(b) Vi holder afslutning søndag den 19/9 begyndende med brunch i det nye 
klubhus, proviantering bliver aftalt. 

 
Ad 6. Intet bragt op. 
 
 
 
 

******************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
En stor tak til Tom for et hyggeligt bestyrelsesmøde i ”De Runde Haver”, dejlig mad og 
drikke , samt et godt og produktivt møde. 
 
En tak til klubben fra referenten for opmærksomheden ved 70 års dagen den 12/7. 
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