Bestyrelsesmøde, 29. december 2016, Søllerød Petanque Klub
Fremmødte: alle: Peer Vindeløv, Leif ABC Hansen, Inge Hjort, Claus Cordt, Lizzie
Dyrlev og Morten Bøgh (referent).

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt pr mail. Referatet ligger på klubbens hjemmeside

2. Klubmesterskaberne
Er vort nye pointsystem optimalt? Tilgodeser det de medlemmer der kun ønsker at spille
udendørs? Tja, jo: Så vi prøver med et nyt setup:
Klubmesterskab afgøres ud fra sommerperiodens hyggeturneringer, dvs. perioden april til
september. Dvs. der gives 3, 2 og 1 point til henholdsvis vinder, 2. plads og 3. plads i de
månedlige hyggeturneringer i sommerperioden. Der vil være vinpræmier som tilforn, og
points sammentælles for at finde årets klubmester.
Vi fortsætter med hyggeturneringer om vinteren, og der vil også her fortsat være
vinpræmier til de tre vindere.
3. Hvordan er vores økonomi?
Den er god. Der ligger 11.501 kr i kassen i dag. Det er mere end normalt på denne årstid.
Og med positiv medlemstilgang er udsigterne jo udmærkede.
4. Tilgang af nye medlemmer
To nye medlemmer har meldt sig ind.
Vort mangeårige medlem Eyvind Mortensen er afgået ved døden.

5. Sociale arrangementer
Skal vi fortsætte succesen?
Julefrokosten blev en succes med 12 deltagere.
Det vedtages at Leif ABC Hansen udnævnes til social koordinator. Dvs. han samler input
om arrangements-muligheder fra medlemmerne, og overvejer hvordan det konkret kan
håndteres sammen med formanden. Lad os få nogle forslag til arrangementer frem på den
kommende generalforsamling! Eksotiske sportsgrene mv.
6. Indendørsbanerne
Opdelingen i 3 baner opleves som den rigtige. Snore-arrangementer skal rettes ind til at
fungere bedre. Dvs. der skal skaffes nogle store elastikker.
Det forslås at det forsøges med følgende: Max 40 minutter pr kamp på vinterbanen. Som
det er nu, kan der opstå ganske lang ventetid hvis en kamp bliver færdig før den sidste
bliver færdig. Dvs. der tages tid, og efter 40 minutter eller 13 point, hvad der kommer
først, afsluttes spillet, dvs. sidste kugle kastes og vurderes.
Samme regel skal så gælde for hyggeturneringer i vintersæsonen.
Ingen tidsbegrænsning om sommeren.

7. Generalforsamling
Afholdes tirsdag d. 8. marts kl 19.00, formentlig i mødelokale 1 på stadion. Peer søger at
reservere. Inge og Kjeld sørger for bestik, Peer bestiller smørrebrød og Leif står for
transporten.
Morten og Claus var på valg sidste år, dvs. Inge og Peer er på valg på
Generalforsamlingen, Lizzie er næppe på valg da hun kun har siddet på posten i 1 år. Vor
suppleant er på valg hvert år.
Formel indkaldelse og dagsorden skal udsendes inden 14 dage inden.
Godt nytår
Bestyrelsen havde bevilget sig smørrebrød, og Inge og Kjeld havde igen lagt omgivelser
til: Tak for en hyggelig aften især til værtsparret.

