
Bestyrelsesmøde,	  Søllerød	  Petanque-‐klub,	  29/4-‐2015	  
Bestyrelsen	  var	  mødt	  fuldtallig	  op	  hos	  Claus:	  Peer,	  Claus,	  Lizzie,	  Inge,	  Morten	  og	  Leif	  
(suppleant).	  

Petanque	  træning	  
Ideen	  er	  at	  skille	  træning	  ud	  fra	  klubaftenerne.	  Og	  også	  ad	  den	  vej	  kapre	  nye	  
medlemmer.	  Kunne	  kobles	  til	  kommunens	  'Tag-‐med'	  projekt.	  Søndage	  kl	  10	  er	  
mindre	  ideelt:	  der	  er	  en	  del	  der	  spiller	  golf	  søndag	  formiddag.	  Så	  forslaget	  er:	  
Træning	  i	  diverse	  spilteknikker	  hver	  tirsdag	  kl	  14.	  Kasteøvelser	  efter	  personligt	  
skema.	  Peer	  er	  tovholder.	  Vi	  starter	  efter	  nærmere	  aftale.	  	  

Vinterbanen	  
Erfaringerne	  fra	  petanque-‐baren	  er	  at	  smalle	  baner	  fungerer	  udmærket.	  Dvs	  vi	  bør	  
dele	  vinterbanen	  i	  3	  baner	  på	  langs.	  Dvs.	  mulighed	  for	  18	  spillere	  om	  vinteren.	  Og	  
dermed	  mulighed	  for	  at	  være	  lidt	  flere	  medlemmer	  end	  vi	  er	  i	  dag.	  

Medlemmer	  
Aksel,	  Eivin,	  Eyvind,	  Gheetica	  og	  Steward	  er	  ophørt	  som	  medlemmer.	  Aksel	  og	  
Eyvind	  pga.	  sygdom	  og	  Gheetica	  og	  Steward	  fordi	  de	  er	  fraflyttet	  kommunen.	  

Klubmesterskab	  
Formen	  på	  klubmesterskabet	  de	  sidste	  par	  år	  har	  været	  lidt	  bøvlet:	  Det	  har	  været	  
svært	  at	  afvikle	  det	  store	  antal	  kampe	  på	  én	  aften.	  Tidligere	  var	  der	  afsat	  en	  hel	  
søndag	  til	  det	  årlige	  klubmesterskab,	  men	  det	  er	  formentlig	  heller	  ikke	  realistisk.	  
Forslaget	  er	  derfor	  at	  vi	  bygger	  klubmesterskabet	  op	  omkring	  den	  månedlige	  
hyggeturnering.	  Vi	  starter	  med	  sommersæsonens	  start	  1/5	  og	  skriver	  points	  op	  til	  
en	  gang	  i	  september,	  hvor	  vi	  kårer	  som	  klubmester	  den	  der	  har	  flest	  points	  i	  
månedsturneringerne.	  (Dvs.	  det	  er	  en	  fordel	  at	  møde	  op).	  

Arrangementer	  ude	  i	  byen	  
Petanque-‐baren	  var	  en	  succes.	  Arrangementer	  ser	  ud	  til	  at	  være	  populære.	  Måske	  
evt.	  også	  uden	  petanque.	  Udlandet!	  Sverige!	  Spille	  i	  Kongens	  Have	  med	  tilhørende	  
picnic-‐kurv...	  	  Eller	  ?	  

Der	  er	  planlagt	  et	  møde	  med	  Amager	  petanque,	  begge	  veje.	  

Sæson	  start	  -‐	  udesæson	  
Grill	  +	  hyggeturnering	  tirsdag	  5/5	  kl	  18.	  Klubben	  er	  vært	  ved	  fælles	  mad.	  Peer	  har	  
engangsbestik,	  Peer	  sørger	  for	  vin,	  pølser,	  brød	  og	  salat.	  

Gasflaske:	  Leif	  skifter	  

Klubhuset	  rengøres	  søndag	  3/5	  kl	  11	  



Mødetid	  fremover	  til	  klubaftener	  
Kl	  18	  fra	  nu	  af.	  

'Sponsorkroner	  med	  Dankortet'	  
Peer	  har	  meldt	  klubben	  til	  DGI's	  nyeste	  koncept.	  Nærmere	  information	  følger	  når	  
tingene	  er	  mere	  på	  plads.	  Men	  kort	  sagt	  går	  det	  ud	  på	  at	  man	  tilmelder	  sit	  Dankort	  
på	  en	  hjemmeside	  under	  DGI,	  og	  herefter	  vil	  en	  (lille)	  del	  af	  ens	  betaling	  i	  tilsluttede	  
butikker	  gå	  ind	  på	  Søllerød	  Petanques	  konto.	  	  Hvilke	  butikker	  der	  kunne	  blive	  
tilmeldt	  er	  ikke	  afklaret.	  

Næste	  bestyrelsesmøde	  
Hos	  Inge,	  onsdag	  den	  12.	  august	  2015.	  

Tak	  til	  Claus	  for	  husly	  og	  godt	  vejr	  til	  bestyrelsesmødet.	  	  

	  

	  


