Bestyrelsesmøde 31/1-2017, Søllerød Petanqueklub
Hele bestyrelsen var mødt op: Peer Vindeløv, Inge Hjort Hansen, Lizzie Dyrlev, Claus Cordt og
Morten Bøgh. Samt vor suppleant: Leif A. B. C. Hansen.
Mødet blev afholdt hos Inge Hjort Hansen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Status på indendørsbanerne
Den 15/3 2017 behandles bane-økonomien i Kultur- og Fritidsudvalget. Vi håber, at de forstår,
at ingen af de tre klubber (Søllerød Petanqueklub, Birkerød Petanqueklub og Ældre sagen i Mariehøjcentret) råder over penge til formålet. Kommunen undersøger alternativ finansiering: fx
puljer i kommunen…
Kommunen overvejer et problem med at skydeklubben skal bringe våben gennem petanqueklubbernes lokale.
Skal vi fra Søllerød Petanqueklubs side gøre noget? Køreplanen ligger nok fast: Inden 15/3 sker
der ingenting, herefter forventer vi at kommunen starter anlægsarbejdet med belægning i rummet. Dvs. der bliver ikke noget indendørs petanquespil foreløbigt.
Prisen for belægning på gulvet er kommet ned på 114.000 kroner efter at Søllerød Petanqueklub
har aftalt en rabat med leverandøren.
Bestyrelsens indstilling er at vi afventer passivt. På trods af at vi med rette kunne brokke os over
at kommunens langdrægtighed har umuliggjort klubbens vintersæson.

3. Klubbens økonomiske status
Det ser godt ud. Der er penge i kassen og Inge kan fremlægges et udmærket regnskab til generalforsamlingen. Regnskabet godkendt af bestyrelsen.

4. Sociale arrangementer er en succes, nye initiativer!!!
Den fornuftige kassebeholdning samt den ikke eksisterende vintersæson i klubben bør motivere
til handling: Klubbens medlemmer har jo ikke fået noget for klubgebyret hele vinteren. Beslutning: Der blev nedsat et arrangementsudvalg bestående af Leif ABC Hansen. (Efterfølgende
konkretiseret: Leif planlægger et besøg i Folketinget)
Sociale arrangementer har været en succes, så andre arrangementer end dette bør / skal også
findes frem fremover.

5. Udendørs start på Rudegaard med hyggeturnering- dato
Tirsdag den 4. april åbnes Rudegaard sæsonen. Der startes med hyggeturnering, og grillen tændes kl 18.

6. Skal der kompenseres i kontingent for 2017 pga manglende indendørsbaner i 2016 ?
Svaret er at bestyrelsen i stedet foreslår et arrangement som beskrevet i punkt 4

7. Generalforsamling 2017 - dato.... hvem sørger for hvad?
Generalforsamling tirsdag 14/3 kl 18 på Rudegaard Stadion.
Lokalebooking: Peer
Øl og vand og vin: Claus
Bestik, Glas: Inge

Smørrebrød (Luksus): Leif
På valg er Lizzie, Morten og Claus ifølge vedtægterne.
Endvidere er suppleanten samt revisoren (Henning Laursen) på valg hvert år.

8. evt.
Bestyrelsesmødet opløstes i god ro og orden, dog først noget senere på aftenen. Stor tak til Inge
for at lægge hus, mad og gæstfrihed til.

