
Bestyrelsesmøde,	  Søllerød	  Petanque	  Klub,	  12/8	  kl	  18	  hos	  Inge	  
Fremmødte:	  

Peer,	  Inge,	  Leif,	  Lizzie,	  Morten.	  Afbud	  fra	  Claus.	  

1)	  Referat	  fra	  sidste	  bestyrelsesmøde	  d.	  29.	  april	  hos	  Claus.	  Ligger	  på	  
hjemmesiden.	  Godkendt	  pr	  mail.	  

2)	  Klubmesterskab	  2015:	  Ny	  registrering	  ved	  hver	  hyggeturnering,	  Fungerer	  
det?	  Er	  alle	  tilfredse?	  
Det	  er	  måske	  blevet	  lidt	  kompliceret.	  I	  stedet	  kunne	  man	  registrere	  hvem	  der	  blev	  
nummer	  1,	  2	  og	  3	  i	  den	  enkelte	  turnering.	  	  Vi	  fremlægger	  begge	  registreringsmåder,	  
og	  så	  må	  vi	  tage	  stilling	  til	  hvad	  der	  virker	  rimeligst.	  

3.	  Sociale	  arrangementer	  
Er	  populære.	  Sejlturen	  senest,	  på	  Øresund,	  var	  en	  succes.	  Bestyrelsen	  bør	  komme	  
med	  nogle	  ideer:	  Opera	  i	  august	  i	  Kongens	  have?	  Andre	  sportsgrene:	  bowling,	  kegler	  
(Slotspavillionen	  i	  Bagsværd),	  serway	  (indendørs),	  petanque	  (bar),	  dart...	  	  

4.	  Fællestræning	  i	  spilleteknikker	  
Der	  har	  været	  pæn	  opslutning	  til	  de	  afholde	  fællestræninger,	  3	  uger	  i	  juni,	  tirsdag	  kl	  
14.	  Formanden	  vil	  være	  være	  tovholder	  i	  en	  ny	  omgang	  fællestræning	  

5.	  Vi	  har	  plads	  til	  nye	  medlemmer	  
Skal	  der	  laves	  tiltag?	  Eller	  har	  vi	  hygge	  nok?	  Enighed	  om	  at	  satse	  på	  'organisk	  
vækst'.	  Dvs:	  Vi	  har	  hygge	  nok.	  Vinterbanen	  kan	  dårligt	  rumme	  flere	  fremmødte	  end	  
dem	  	  der	  plejer	  at	  komme.	  

6.	  Vore	  baner	  er	  reduceret	  til	  2	  de	  næste	  5	  uger	  pga.	  jordarbejde	  på	  Stadion	  
Tages	  til	  efterrretning	  



7.	  Orientering	  om	  Holte	  Hal	  3	  projektet	  

	  

Peer	  har	  været	  til	  møde	  med	  anpartshaverne	  omkring	  projektet.	  

Bemærk	  de	  4	  petanque	  baner	  til	  højre	  for	  den	  nye	  hal.	  

Vores	  petanque-‐hus	  forsvinder.	  Til	  gengæld	  loves	  vi	  et	  depotrum	  i	  den	  nye	  hal,	  plus	  
at	  hallen	  har	  et	  cafe-‐område	  som	  vender	  ud	  mod	  petaque-‐banerne.	  Dvs	  Søllerød	  
Petanque	  Klub's	  holdning	  til	  projektet	  er:	  Positiv.	  Projektet	  må	  dog	  vurderes	  om	  
usikkert:	  det	  koster	  30	  millioner	  og	  kommunen	  mener	  at	  noget	  (halvdelen)	  skal	  
dækkes	  af	  fonde	  og	  er	  usikker	  på	  om	  de	  vil	  dække	  resten.	  	  

	  

8.	  Bestyrelsens	  fordeling	  af	  arbejdsopgaver	  
Det	  går	  rimeligt,	  dog	  er	  der	  ikke	  kommet	  mange	  sponsorkroner	  i	  kassen	  i	  år.	  Det	  
blev	  diskuteret	  om	  man	  realistisk	  kan	  få	  sponsorer	  til	  at	  bidrage	  til	  klubben	  som	  
sådan	  -‐	  der	  er	  også	  den	  anden	  vej	  rundt:	  At	  opstille	  nogle	  projekter	  til	  at	  gøre	  
klubben	  større	  (klubben	  er	  vel	  stor	  nok)	  og	  bedre	  og	  så	  søge	  sponsorater	  ud	  fra	  
det...	  	  Klubben	  som	  sådan	  kan	  vel	  ikke	  tilbyde	  sponsorer	  ret	  meget	  til	  gengæld.	  Men	  
pengene	  ville	  jo	  være	  udmærkede.	  

9.	  Eventuelt	  
Klubaftener	  starter	  kl	  18?	  Der	  er	  'mange'	  der	  ikke	  er	  tilfredse,	  især	  det	  mindretal	  
som	  er	  i	  arbejde.	  Bestyrelsen	  beslutter	  -‐	  ud	  fra	  disse	  henstillinger	  -‐	  at	  ændre	  tilbage	  
til	  kl	  19.	  

Dvs	  klubaftener	  starter	  kl	  19.	  Dog	  ved	  grillaftener:	  kl	  18.	  	  



Tom	  Matz	  er	  udtrådt	  af	  klubben,	  som	  efterfølgende	  meddelt	  i	  mail	  fra	  formanden.	  

Tak	  til	  Inge	  og	  Keld	  for	  husly	  og	  godt	  vejr.	  (Bestyrelsen	  står	  sig	  bedre	  med	  
vejrguderne	  end	  klubben	  som	  sådan).	  	  Det	  blev	  en	  utrolig	  hyggelig	  aften	  med	  en	  
meget	  generøs	  servering	  fra	  værtsfolkenes	  side.	  Det	  officielle	  møde	  sluttede	  kl.	  22,	  
hvorefter	  der	  var	  livlig	  debat	  om	  løst	  og	  fast	  til	  den	  lyse	  morgen.	  

Referent:	  Morten	  


