
Bestyrelsesmøde	  i	  Søllerød	  Petanqueklub	  fredag	  d.	  20/1	  -‐	  2012	  

Dagsorden	  
1)	  Status	  for	  klubben	  -‐	  medlemsantal	  og	  aldersfordeling	  mv.	  -‐	  skal	  vi	  promovere	  os	  
selv	  eller	  leve	  i	  stilhed	  og	  hygge	  os	  sammen...	  

2)	  Klubliv,	  aktiviteter,	  spilledage	  -‐	  er	  alt	  OK,	  eller..?	  

3)	  Den	  økonomiske	  situation	  

4)	  Indendørsbane	  og	  problemer	  med	  fastheden	  

5)	  Turneringsdeltagelse	  i	  kommende	  sæson	  ?	  

6)	  Generalforsamling	  

7)	  Eventuelt	  

1)	  Status	  for	  klubben	  
Danmarks	  mindste	  petanque	  klub.	  Men:	  Der	  er	  ikke	  plads	  til	  flere	  i	  kælderen	  om	  
vinteren.	  Gennemsnitsalderen	  er	  høj,	  dvs.	  fremtidsudsigterne	  er	  dystre...	  

Petanque	  er	  vel	  ikke	  nødvendigvis	  en	  sport	  for	  ældre.	  Petanque	  spilles	  måske	  mest	  
af	  ældre	  her	  i	  denne	  del	  af	  Nordsjælland,	  men	  sådan	  er	  det	  ikke	  generelt	  på	  
landsplan.	  

Søllerød	  Petanqueklub	  har	  19	  betalende	  medlemmer	  +	  vort	  æresmedlem.	  Der	  er	  ca.	  
12	  aktive	  medlemmer	  i	  gennemsnit	  til	  klubaftenerne.	  

Et	  par	  aktive	  medlemmer	  flere	  ville	  være	  fint.	  Større	  fremstød	  for	  klubben	  hjæper	  
tilsyneladende	  ikke.	  Dvs	  eneste	  metode:	  nogen	  man	  kender.	  Internettet	  er	  også	  en	  
indgang:	  Dem	  som	  måtte	  søge	  'petanque	  i	  Rudersdal'	  på	  nettet,	  bliver	  gjort	  
opmærksom	  på	  klubben.	  

Konklusionen	  må	  være	  at	  vi	  ikke	  tager	  nogle	  specielle	  initiativer	  til	  at	  rekrutere	  
medlemmer.	  

2)	  Klubliv,	  aktiviteter,	  spilledage	  
Der	  er	  mulighed	  for	  at	  lave	  en	  ekstra	  spilleaften	  på	  en	  anden	  ugedag	  	  -‐	  hvis	  antallet	  
af	  aktive	  spillere	  skulle	  vokse.	  I	  øvrigt	  mener	  bestyrelsen	  at	  programmet	  da	  er	  
udmærket.	  

3)	  Den	  økonomiske	  situation	  
Vi	  har	  et	  undskud	  i	  kassebeholdningen	  på	  -‐937	  kr.	  Indendørsbanen	  kostede	  19.750	  
kr	  og	  klubhuset	  påvirker	  også	  2011	  regnskabet.	  Det	  er	  jo	  ikke	  helt	  godt.	  	  



Dvs.	  man	  kan	  foreslå	  at	  skære	  ned	  på	  traktementet	  til	  generalforsamlingen,	  at	  
opkræve	  betaling	  for	  traktement	  til	  generalforsamling,	  eller	  at	  sætte	  kontingentet	  
op.	  	  Det	  sidste	  blev	  bestyrelsens	  oplæg:	  	  Fremtidigt	  kontingent:	  375	  kr	  pr	  år.	  Dette	  
må	  vurderes	  på	  generalforsamlingen.	  

4)	  Indendørsbane	  
Vi	  er	  ikke	  helt	  tilfredse	  med	  banen...	  Bygmesteren	  har	  været	  kontaktet,	  og	  hans	  svar	  
er	  at	  banen	  skal	  vandes	  igennem,	  så	  det	  er	  vådt	  helt	  ned	  til	  bunden	  af	  gruset.	  
Bestyrelsen	  undrer	  sig	  over	  hvor	  svært	  det	  kan	  være	  at	  bygge	  en	  ordentlig	  bane:	  
Bygmesteren	  har	  jo	  prøvet	  det	  før.	  	  Der	  var	  enighed	  om	  at	  formanden	  skal	  prøve	  at	  
arrangere	  et	  møde	  med	  bygmesteren	  hvis	  han	  alligevel	  er	  i	  nærheden,	  for	  at	  få	  hans	  
nærmere	  vurdering	  af	  banen.	  	  I	  øvrigt	  blev	  det	  diskuteret	  om	  det	  var	  betonlaget	  der	  
var	  skadet,	  eller	  om	  gruslaget	  var	  for	  tyndt,	  eller	  om	  det	  er	  andre,	  eventuelt	  
overnaturlige	  fænomemer,	  der	  gør	  at	  nedslag	  af	  kuglerne	  skaber	  vel	  store	  kratere	  i	  
banen.	  	  (Fodnote:	  Efterfølgende	  har	  Morten	  pr	  mail	  udsendt	  en	  redegørelse	  for	  de	  
fysiske	  forhold	  i	  en	  indendørs	  petanque	  bane,	  som	  konkluderer	  at	  gruslaget	  er	  for	  
tyndt	  og	  (eller)	  betonen	  for	  hård,	  men	  at	  mere	  vanding	  bør	  kunne	  hjælpe	  noget.	  
Efterfølgende	  klubaften	  blev	  der	  vandet	  virkeligt	  grundigt,	  især	  på	  midterstykket,	  
således	  at	  banen	  faktisk	  blev	  fugtig	  i	  hele	  gruslaget,	  ned	  til	  betonen.	  Dette	  viste	  sig	  at	  
have	  en	  overraskende	  gunstig	  effekt:	  vi	  fik	  stort	  set	  en	  normal	  bane,	  så	  det	  må	  siges	  
at	  være	  vejen	  frem.	  )	  

5)	  Turneringsdeltagelse	  
DGI	  har	  en	  Petanque	  turnering	  for	  4-‐mands	  hold.	  Om	  det	  er	  noget	  vi	  kunne	  tilmelde	  
os,	  undersøges	  af	  Peer	  hos	  DGI:	  hvem	  vi	  så	  skal	  spille	  med	  og	  hvorhenne	  og	  hvor	  
meget.	  Der	  var	  lidt	  rigeligt	  koks	  med	  at	  sætte	  6-‐mands	  hold	  i	  sidste	  turnerings-‐
sæson,	  klubben	  er	  for	  lille	  eller	  medlemmerne	  er	  for	  engagerede	  -‐	  (også)	  i	  andet	  end	  
petanque.	  	  

6)	  Generalforsamling	  
Generalforsamling	  fastlægges	  til	  tirsdag	  28/2	  2012	  kl	  19.00.	  Holtehallens	  
mødelokale.	  Inge	  tager	  bestik	  mv.	  med.	  Der	  er	  også	  andre	  der	  skal	  gøre	  noget,	  men	  
det	  finder	  vi	  ud	  af	  hen	  ad	  vejen.	  

I	  bestyrelsen	  er	  Inge	  og	  Tom	  på	  valg.	  Desuden	  er	  suppleant	  og	  revisor	  på	  valg	  hvert	  
år.	  	  

7)	  Eventuelt	  
Vedtægterne	  for	  klubben:	  Bør	  saneres	  noget.	  Kunne	  nemt	  skrives	  kortere.	  Tom	  og	  
Leif	  kigger	  på	  det.	  

Tak	  til	  Claus	  for	  husly	  i	  vinterkulden,	  varme	  i	  brændeovnen,	  og	  en	  vel	  disponeret	  
middag	  efter	  bestyrelsesmødet.	  

	  


