
Bestyrelsesmøde	  i	  Søllerød	  Petanqueklub	  	  torsdag	  d	  23.	  januar	  2014	  	  

Dagsorden	  
1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  

2)	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  d.	  23.01.2013	  samt	  generalforsamling	  
26.02.2013	  	  

3)	  Status	  over	  året	  der	  gik,	  arrangementer	  samt	  baneforhold	  

4)	  Økonomisk	  status	  samt	  underskrive	  regnskab	  

5)	  Skal	  vi	  deltage	  i	  DGI	  turneringen	  2014?	  	  

6)	  Arrangementer	  i	  2014:	  Generalforsamling,	  arrangement	  

7)	  Dagsorden	  for	  generalforsamlingen	  

8)	  Hvornår	  rykker	  vi	  udendørs?	  

9)	  Næste	  bestyrelsesmøde,	  hvor-‐hvornår	  

10)	  Eventuelt	  

1)	  Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Blev	  godkendt	  

2)	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  d.	  23.01.2013	  samt	  
generalforsamling	  26.02.2013	  
	  er	  foretaget	  pr.	  mail,	  uden	  anmærkninger,	  umiddelbart	  efter	  møderne.	  

3)	  Status	  over	  året	  der	  gik,	  arrangementer	  samt	  baneforhold	  
Sommer-‐baneforhold	  er	  gode,	  stadion	  sørger	  for	  de	  røde	  bånd	  omkring	  banen,	  og	  holder	  
den	  pænt	  fri	  for	  ukrudt	  mv.	  	  Vinterbanen	  er	  mere	  diskutabel.	  Det	  blev	  diskuteret	  hvordan	  
beton'en	  under	  gulvet	  egentlig	  har	  det.	  Leif	  og	  Peer	  checker	  det.	  Burde	  der	  være	  tykkere	  
gruslag	  på	  midten?	  Det	  er	  mystisk	  at	  midterfeltet	  på	  banen	  er	  så	  ringe	  og	  at	  de	  to	  ender	  
bliver	  ved	  med	  at	  være	  gode	  .	  Skal	  der	  suppleres	  med	  et	  lag	  'sti-‐grus'?	  

(Efterfølgende	  har	  Leif	  og	  Peer	  gravet	  sig	  igennem	  vinterbanen	  og	  konstateret	  at	  
beton'en	  har	  det	  udmærket,	  men	  er	  dækket	  af	  et	  tæppe	  inden	  sandlaget).	  

Det	  blev	  nævnt	  at	  en	  rengøring	  (støvsuger!)	  eventuelt	  kunne	  bedre	  indeklimaet	  i	  
kælderen.	  	  

4)	  Økonomisk	  status	  samt	  underskrive	  regnskab	  
Udlån	  at	  klubhus	  og	  rekvisitter	  til	  Parkinson-‐forening:	  De	  aftalte	  500	  kr	  i	  betaling	  
udestår,	  formanden	  checker	  og	  prøver	  at	  gøre	  noget	  ved	  det.	  Klubben	  har	  fået	  3	  nye	  
medlemmer,	  og	  det	  ser	  i	  det	  hele	  taget	  positivt	  ud,	  og	  regnskabet	  godkendes!	  



5)	  Skal	  vi	  deltage	  i	  DGI	  turneringen	  2014?	  	  
Erfaringerne	  med	  at	  samle	  stabile	  hold	  til	  turneringsdeltagelse	  tidligere	  år	  har	  været	  ikke	  
så	  gode.	  Men	  vi	  har	  3	  nye	  medlemmer...	  Punktet	  tages	  op	  på	  generalforsamlingen.	  Der	  
skal	  være	  en	  tovholder	  hvis	  det	  skal	  blive	  til	  noget,	  og	  tovholder	  skal	  ikke	  være	  
formanden.	  Ambitionsniveauet	  kunne	  være	  at	  deltage	  i	  DGI-‐turneringen	  for	  4-‐mands	  
hold.	  

6)	  Arrangementer	  i	  2014:	  Generalforsamling,	  arrangement	  
Supplerende	  forslag	  til	  dagsorden	  inden	  udgangen	  af	  januar	  (...der	  er	  ikke	  fremkommet	  
nogle).	  Peer	  sørger	  for	  bookning	  af	  lokalet.	  Servering:	  Inge	  bestiller.	  Glas+porcelæn:	  Inge	  
tager	  med.	  	  

7)	  Dagsorden	  for	  generalforsamlingen	  
Vi	  følger	  standard-‐dagsordenen.	  Valg:	  Inge	  og	  Peer	  er	  på	  valg.	  Suppleanten:	  Leif,	  er	  på	  
valg.	  

8)Hvornår	  rykker	  vi	  udendørs?	  
Første	  tirsdag	  i	  maj:	  6	  maj,	  hvor	  der	  holdes	  hyggeturnering	  

9)	  Næste	  bestyrelsesmøde	  
Skal	  holdes	  inden	  næste	  generalforsamling	  

10)	  Eventuelt	  
Tak	  til	  Peer	  for	  at	  lægge	  hus	  og	  inventar	  til	  bestyrelsesmødet.	  Og	  for	  udvist	  talent	  i	  
kokkekunsten.	  	  

	  


