
Bestyrelsesmøde	  onsdag	  d	  18.	  juni	  kl	  18.00	  

	  

Deltagere	  
Peer	  Vindeløv,	  Claus	  Cordt,	  Inge	  Hjort	  Hansen,	  Eivin	  Beck,	  Leif	  AB	  Hansen,	  Morten	  
Bøgh	  

Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Intet	  at	  bemærke.	  

Godkendelse	  af	  referat	  fra	  bestyrelsesmødet	  d.	  23.012014	  samt	  referat	  fra	  
generalforsamlingen	  d.	  23.02.2014	  
Er	  foretaget	  pr	  mail,	  uden	  anmærkninger,	  umiddelbart	  efter	  møderne	  

Status	  over	  baneforhold	  og	  nye	  medlemmer,	  
Skal	  vi	  til	  at	  oprette	  venteliste	  for	  medlemskab	  eller	  måske	  en	  spille	  dag	  mere?	  

Enten	  mangler	  vi	  baner,	  eller	  også	  mangler	  vi	  spilledage.	  Fx	  tirsdag	  og	  onsdag.	  Men	  
flere	  baner	  virker	  umiddelbart	  mest	  fornuftigt:	  	  

Men	  hammerkastbanen	  kan	  ikke	  nedlægges,	  siger	  hal-‐inspektøren.	  Der	  er	  ganske	  
vist	  ingen	  der	  kaster	  med	  hammer	  i	  øjeblikket,	  men	  hvis	  der	  dukker	  en	  op,	  skal	  
faciliteterne	  være	  der:	  Det	  er	  den	  eneste	  hammerkast-‐bane	  i	  Rudersdal.	  

Fodboldbanerne	  skal	  udvides,	  der	  er	  700	  medlemmer	  i	  fodboldklubberne	  her	  på	  
stadion.	  	  

En	  midlertidig	  bane	  mod	  parkeringspladsen	  kunne	  være	  en	  mulighed.	  Peer	  sender	  
en	  mail	  med	  dette	  andragende	  til	  hal-‐inspektøren.	  	  

Bagstopper	  mod	  søen	  og	  det	  stedsegrønne:	  Stadion	  overvejer	  nogle	  rafter	  som	  
bagstopper.	  Endnu	  er	  en	  kugle	  ikke	  forsvundet	  i	  søen,	  men	  man	  ved	  aldrig.	  

Hvordan	  ser	  det	  ud	  med	  økonomien?	  
Godt.	  Der	  er	  kontant	  1.850	  kr	  og	  8.990	  kr	  i	  banken.	  

Den	  nye	  port	  på	  klubhuset	  koster	  et	  par	  tusinde:	  

Der	  bliver	  etableret	  en	  port	  foran	  klubhuset	  
Leif,	  Helge	  og	  Peer	  har	  meldt	  sig	  til	  jobbet	  

Klubliv,	  aktiviteter	  
Skal	  vi	  træne	  teknikker?	  Fx	  bombning.	  Formanden	  er	  tovholder	  i	  første	  omgang.	  Fx	  
et	  tilbud	  parallelt	  til	  at	  andre	  samtidig	  spiller	  normalt	  holdspil.	  



Brugerrådsmøder	  på	  Stadion	  
Peer	  deltager	  i	  møderne.	  Intet	  nyt	  i	  relation	  til	  Petanque	  Klubben	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  
Start	  september	  hos	  Inge.	  Vedrørende	  bl.a.	  klubmesterskab.	  	  

Eventuelt	  
Inge	  har	  stadig	  et	  lille	  lager	  af	  tøj-‐mærker	  med	  klubbens	  navn	  og	  logo.	  Runde,	  ca	  10	  
cm.	  	  

Sponsorer?	  Fogs	  fond,	  Nordea	  og	  Danske	  Bank	  er	  muligheder.	  Vi	  kunne	  godt	  bruge	  
et	  mere	  tillidsvækkende	  køleskab.	  Renovering	  og	  udvidelse	  af	  vinterbanen	  er	  også	  
et	  projekt,	  omend	  det	  ikke	  er	  helt	  klart	  hvad	  der	  kan	  gøres.	  

Tak	  til	  Claus	  for	  husly,	  grill-‐håndtering	  og	  en	  smuk	  sommeraften.	  	  


