Bestyrelsesmøde i Søllerød Petanque Klub, den 23 august 2017
hos Peer, Skovlodden 10
Fremmødte: Leif ABC Hansen, Niels Hansen, Peer Vindeløv, Morten Bøgh, Lizzie Dyrlev
Afbud fra Inge Hjort Hansen

1. Orientering om indendørsbanerne
Der er møde 29/8 kl 15-16 om og på indendørsbanen. Der skal vælges mellem to banetyper. Der vil
blive lagt prøver ud. Alle medlemmer er meget velkomne til mødet.
Søllerød Petanque's indstilling er at der skal anlægges med 4 baner.
Banerne er færdige i ugen efter efterårsferien (uge 43).
Planen fra generalforsamlingen: At klubben udover tirsdag aften også spiller fredag formiddag - bør
virkeliggøres. Dvs at vi reserverer vinterbanen fast hos kommunen på fredage eller på et andet
tidspunkt. Det kan overvejes på tirsdag på den ordinære spilleaften hvem der vil hvad (Men
generalforsamlingens forslag var altså fredag formiddag).

2. Venskabskamp med (mod) Mariehøj Petanqueklub
Afholdes søndag 3/9-2017 kl 10 ved vores klubhus på Rudehøj Stadion. Der skal stille 8 deltagere,
foreløbig tilmeldte: Lizze, Peer, Niels, ABC Hansen, Henning 1, Henning 2, Lis, så der mangler (mindst)
en.
Der spilles 4 kampe. Vi spiller med fast makker i alle 4 kampe. Vi fordeler ved lodtrækning - hvad
Mariehøj gør, må de naturligvis selv om.
Morgenbrød mv: Niels
Øl og vand: Peer
Kaffe: Niels og Peer mfl.
Pointstyrer, spilleplan: LIzzie.
Præmier: inge (2 flasker vin til vinderholdet)
Der mødes en time før
Tilskuere og heppekor er meget velkomne

3. Vor eget klubmesterskab
Afholdes søndag 10/9 kl 10
Grillemester bliver Niels (Pølser, evt hotwings, kartoffelsalat, ketchup, sennep)
Præmier: Inge
Peer: Engangsservice, kaffe
Peer: Invitation (er sendt ud allerede)
Vi kører klubmesterskab som en normal månedsturnering, og den med flest point (evt flest vundne
kampe) vinder.
Dvs. at der ikke regnes med opsamlede points fra månedsturneringer, og dvs. at alle medlemmer kan
møde op til klubmesterskabet uanset tidligere fremmøde.

4. Løs og fast
Rydde op i Trørødskolens kælder? Leif har en trailer, Peer har en krog. Nogen må desangående møde
op i skolens åbningstid. Scoretavler skal videreføres på Rundforbi-vinterbanen. De gamle indrammede
tegninger omkring petanque ligeså.
Muligheder for et skab på Rundforbi skal overvejes. Resten af inventaret (cafesættet) sættes formentligt
i Den Blå Avis.
Vedtægterne skal revideres som besluttet på Generalforsamlingen:
Leif kontakter Niels! Og så sker der noget!
Referent: Morten
Tak til Peer for husly og god beværtning

