Bestyrelsesmøde i Søllerød Petanqueklub mandag d 6/12-2010
Dagsorden
1) Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
2) Generalforsamling i starten af det nye år
3) Klubhuset
4) Banen
5) Indvielse af klubhus mv.
6) Klubmesterskab 2010
7) Brugerrådsmøder på stadion
8) Sponsorer
9) Eventuelt

Deltagere
Tom, Inge, Claus, Peer, Leif og Morten (referent)

Sidste bestyrelsesmøde
Forslaget fra sidste bestyrelsesmøde om hvor tit man skal møde til ugentlig træning for at deltage i turneringer - vil ikke blive ført frem på generalforsamlingen. Det droppes, da det måske
ikke var helt gennemtænkt.

Generalforsamling
Vil blive indkaldt tirsag 15/2 2011 kl 18.30 på Rudegård Stadion. Smørrebrød (luxus i år!) sørger Peer for + drikkevarer. Tilmelding nødvendig, Morten indkalder.
Valg: Inge, Leif og Peer er ikke på valg, Tom, Claus og Morten er på valg.
Fra sidste generalforsamling:
"Søren Juul minder bestyrelsen om at vedtægterne skal revideres og ajourføres, så de kan godkendes på næste ordinære generalforsamling. Tom Matz og Leif ABC Hansen sørger for dette."
(Vedrørende ønsket om mere klare vedtægter, som udtrykt i formandens beretning på sidste års
generalforsamling).

Klubhuset
Klubben har søgt Nordea fonden om tilskud til indretning af klubhuset. Vil blive behandlet på
fondens møde d. 13. december. Chancerne for at score 10.000 kr anses som gode.
Færdiggørelse af klubhuset: Huset skal males. Maling er indkøbt. Peer checker om malingen
stadig er funktionsdygtigt efter en frostvinter. Vi kommer nok først i gang med at male når vi
nærmer os maj.
Inventar vil blive indkøbt som fastlagt i sidste bestyrelsesmøde: 4 store bænkborde. Et køleskab.
Belysning er på plads.
Sponsorskilte planlægges opsat på bagvæggen mod skur-delen af huset.

Banen (sommerbanen)
Banen ser skrækkelig ud nu, men forventes naturligvis istandsat til foråret. Bestyrelsen stiller
følgende forslag: Vi etablerer lidt mere permanente baner: 6 baner markeret med sveller (betonsveller) - lagt så lavt at man kan køre hen over dem, da stadion formentlig fastholder at hele
arealet skal kunne bruges til parkering til store arrangementer på stadion et par gange om året.
Ulempen ved et sådant arrangement vil være at vi så ikke kan få revet banerne med traktorrive
af stadion. Fordelen vil være at vi har 6 faste turneringsbaner ligesom de andre klubber.

Indvielse af klubhuset
Indvielse formentlig i maj. Vi satser på at det bliver et PR-fremstød med henblik på at tiltrække
flere spillere - ihverfald i sommersæsonen. (På vinterbanen er der ikke plads til så mange flere
spillere). Lokal presse inviteres. Nogen form for servering af mad og drikke. Tom forventer at
kunne få tilskud fra kommunen til et sådant arrangement.

Klubmesterskab 2010
Vil ikke blive afholdt. Forholdene på vinterbanen er ikke til det: der er ikke plads.

Brugerrådsmøder
Tom deltager / har deltaget i de fleste af brugerråds-møderne på stadion. Intet væsentligt nyt i
relation til Petanque-klubben.

Klubbens sponsorer
Der skal ryddes op desangående på vores hjemmeside. Peer tager et initiativ.

Eventuelt
Petanque-regelsæt for hvis grisen forsvinder ned i sandet blev søgt afklaret på mødet. Følgende
må være en rimelig tolkning:
Hvis grisen dækkes af sand, kan den gøres synlig ved at børste sandet væk - inden for rimelige
grænser. Svarende til pentaque-lovningens regler om at et blad eller stykke papir som dækker
grisen blot kan fjernes. Hvis synliggørelse af grisen kræver større jordarbejder, flytning af kugler mv., må den betragtes som ude - svarende til regler i pentanque-lovgivningen vedrørende
situationen hvor grisen spilles ud af banen.
Tak til Inge for rigtigt godt værtsskab for mødet.

