
Bestyrelsesmøde i Søllerød Petanqueklub tirsdag d 23/1 2018 
hos Inge, Ørnebakken 62 
Fremmødte:  
Leif A.B.C. Hansen, Niels Hansen, Peer Vindeløv, Morten Bøgh, Lizzie Dyrlev og Inge Hjort Hansen.  

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Er godkendt, og ligger på hjemmesiden, Sollerodpetanque.dk 

Indendørsbanerne 
Efter svagt fremmøde i en periode, har onsdagsfremmødet været udmærket de sidste par gange, 
ca. 10 personer.  
Mandag har klubben også tid på banerne, men det bruges ikke for tiden. 
Banens rive er knækket! Vi har en kost. Der er bestilt en ny rive.  
Der er også en ekstra pose sand et sted, men banerne kræver tilsyneladende ikke den store 
vedligeholdelse. 
Bestyrelsen beslutter at købe et nyt køleskab til vinterbanen. Det skal være lille, og om muligt med 
lås på. Niels står for processen, og Peer bærer med i nødvendigt omfang. 

Sociale arrangementer 
Nogle muligheder:  
Bowling i Hillerød. Med mad. Leif undersøger. 
Cirkusrevyen? Hven? / Flakfortet? Tages op på generalforsamlingen til marts. Leif undersøger. 

Økonomi i klubben 
Ca 14.000 kr i kassen. Det er værd at overveje et tilskud pr næse fra klubben ved nogle af de 
sociale arrangementer. Efter nærmere aftale, og bestyrelsens beslutning. 

Nye medlemmer 
Mulige tiltag: Leif vil gerne skrive en artikel til Rudersdal Avis – med billeder – om de nye 
vinterbaner og om plads til flere medlemmer. Eller: Kommunen (kommunens presseafdeling) 
burde reklamere for de nye baner og for de klubber som bruger dem. 
Forslag om evt. at holde åbent hus på vinterbanerne en onsdag aften – og annoncere dette i 
Rudersdal Avis. Leif foreslår onsdag d. 21/2 kl 18-19, og det skal så i avisen nogle uger før.  

Revision af klubbens vedtægter 
Niels fremlagde de reviderede vedtægter. Der fremkom et par yderligere rettelser fra bestyrelsen 
og dermed har vi nu nye vedtægter som kan fremlægges til generalforsamlingen i marts. 

Generalforsamling 
Peer indkalder til generalforsamling 21. marts kl 18 i vinterlokalet. Mad fra Rundforbi-
restauranten. 



Klubbens hjemmeside 
Morten reviderer. Der er nogle problemer med fakta-oplysningerne på første side. 

Næste bestyrelsesmøde 
Fastlægges til tirsdag 24. april 2018. Hos Niels 
 
Referent: Morten 
Tak til Inge for ly mod regnen og god beværtning 


