Generalforsamling i Søllerød Petanque Klub 21/3-2018
Til stede var
Mette, Niels, Bjarne, Henning, Henning, Lis, Tom, Lizzie, Helge, Annie, Claus, Leif, Peer, Morten.
Til dirigent valgtes Leif ABC Hansen, som takkede for valget. Dirigenten konstaterede indkaldelsen
til generalforsamlingen rettidig.
Referent blev Morten.

Formandens fremlagde sin beretning:
Som konsekvens af lukningen af petanquebanerne på Trørødskolen, fik vi kommunen til at sætte
et telt op på Rudegård i januar. Til tider en kold omgang. Det fungerede indtil april, hvor vi
startede udesæsonen.
Den startede tirsdag 4. april med et grill-arrangement og hyggeturnering for medlemmerne.
Udendørs spiller vi hver tirsdag kl. 18.00. Sidste tirsdag i måneden griller vi sammen kl. 18 og
spiller efterfølgende kl. 19.00. Første tirsdag i måneden spilles der hyggeturnering over 3
omgange. Fine vinpræmier til 1. og 2. pladsen.
Sociale arrangementer
19. maj havde klubben en fælles Bakketur med spisning og revy. En hyggelig aften i strålende vejr.
Søndag den 3. september havde vi inviteret Mariehøj petanqueklub til en returkamp. Klubben var
vært ved et overdådigt morgenbord. Vejret var med os og det blev en vellykket dag, som vi
overvejer at gentage. Vi stillede med 6 spiller hver. Resultatet endte uafgjort.
Søndag den 10. september havde vi klubmesterskab. Klubben var vært ved et grillarrangement og
alle hyggede sig gevaldigt på denne skønne sommerdag. Klubmester blev Lis med ret til at få sit
navn indgraveret i den flotte “vandrertallerken”, nr. 2 blev Henning 2 og på tredjepladsen kom
Niels. Tillykke til alle.
Årets julefrokost blev indtaget den 28.11. på restaurant Cassiopeia ved Planetariet. En rigtig dejlig
dag med grin og hygge over hele linien. Der blev gået godt til den overdådige julebuffet. Alt dette
efterfulgt af nogle spændende drinks i Kobbertårnet endnu mere grin pjat.
Klubben var ikke repræsenteret ved DGI’s sommerturnering i 2017 - desværre. Måske vi skulle
forsøge om der er interesserede i år.
De mange sociale arrangementer har været en succes. Det er mit indtryk at medlemmerne har
hygget sig og jeg fornemmer et meget venskabeligt sammenhold. Håber det fortsætter i 2018.
Historien - de nye baner
Det lykkedes os med Kommunens hjælp, at få 4 nye petanquebaner på Rundforbi Stadion. De
havde tilhørt Søllerød Skytteforening, som nu er rykket til lokaler bag petanquebanerne. De tre

klubber - Søllerød, Mariehøj og Birkerød blev af Kommunen inviteret til fremvisning af lokalerne.
Lokalerne var lidt sølle - lavt til loftet, grå beton og kedeligt lys. Men vi så mulighederne for at få
etableret nogle gode og hyggelige baner.
Nu skulle der lægges planer for indretningen sammen med kommunen. Kommunen mente at det
hele kunne etableres for kr. 140.000,- hvoraf Søllerød, Mariehøj og Birkerød skulle deltage med kr.
50.000,-. Her måtte vi meddele Kommunen, at det var udelukket, da klubberne ikke har nogen
kapital at tage fra. Vi begrundede vores krav til nye vinterbaner med, at banerne på Trørødskolen
blev lukket uden forvarsel og efter vi havde brugt dem gennem 15 år.
Kommunen blev lidt kreativ og fandt beløbet uden tilskud fra os fra en “reserveskuffe” i
kommunens drift.
Leif og undertegnede fik nu travlt med at finde et brugbart underlag til banerne. Vi kørte rundt på
Sjælland for at afprøve diverse kunststofbaner. Men ingen var tilfredsstillende til vores brug.
Til sidst fandt vi en grossist i kunstgræsbaner til fodbold - de havde dog ingen expertise indenfor
petanquebaner. Men de havde en del anderledes prøver, som lå på deres lager. Dem fik vi lov til at
rulle ud i deres lagerhal for at teste underlaget til petanque. Underlaget blev tilsat forskellige
sandtyper for at undgå at kuglerne hoppede for meget. Vi fandt et brugbart underlag. Firmaet gav
os et særligt tilbud på belægningen, som var under halvdelen af normalprisen. Dette blev
viderebragt til Kommunen, som senere accepterede det.
På et møde den 1. august på Rundforbi mellem Kommunen, stadionsfolk og de 3 klubber blev
planerne godkendt.
Fredag den 13. oktober var der reception og indvielse samt møde. Indbudt af kommunen. Tilstede
var de 3 klubber, Søllerød Skytteforening, stadiets folk og kommunen. Spilletidspunkter blev aftalt
med driftsfolk:
Onsdag kl. 18 - 22
Mandag kl. 14 - 17
Onsdag kl. 12 - 16

Søllerød Petanque
Søllerød Petanque
Alle petanqueklubber

Skytteforeningen bød os velkommen og fortalte lidt om vores naboskab
og brug af vores fælles for-lokale. Det blev understreget at petanqueklubberne ikke må spille, når
skytterne er aktive i deres lokaler.
24. oktober hentede Niels og jeg inventaret på Trørødskolen.
25. oktober spillede vi den første kamp på de nyindrettede lokaler. Der var stor tilfredshed med
lokaliteterne.
Tak til bestyrelsen og revisionen for et godt samarbejde.

Kommentarer til formandens beretning
Spilledag om sommeren kunne flyttes til onsdag så vi fik samme ugedag hele året. Konklusion på
denne diskussion blev at alt i alt er det nok bedre at forsætte som nu, dvs. spilledag onsdag om
vinteren og tirsdag om sommeren.
Sand-underlaget på vinterbanen: Mere sand kan bestilles hos Rundforbi-personalet. Men det
virker ikke som der mangler noget.
Riven til vinterbanen er (fortsat) knækket. Ny er bestilt.
Endevæggen på vinterbanen: Der er lovet en smukkere løsning – men der sker ikke meget.
Sommerbanerne: Bedre afspærring omkring banerne var ønskeligt. Afspærringen skal fortsat være
nem af tage væk, men de nuværende plastic-bånd er lidet robuste. Der er brugerrådsmøde om 14
dage, Peer fremlægger punktet.

Formandens beretning blev godkendt
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasseren, Inge Hjort Hansen, var desværre ikke i stand til at møde op. I stedet fremlagde
revisoren, Henning Laursen, regnskabet.
Det bemærkedes at:
Klubbens formue (16.088 kr) bør jo være til glæde for medlemmerne, og er ikke noget mål i sig
selv
Medlemsskab af DGI (Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger) og RI (Rudersdal Idrætsråd) er
lidt uklart posteret i regnskabet
En postering under 'andet' i 2016 på 4.538 kr rummer som det væsentligste en middag for
klubbens medlemmer på kineserrestauranten i Holte.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

Kontingent
Kontingent blev fastlagt uændret til 400 kr pr år. (Begrebet 'indmeldelsesgebyr' slettes fra
vedtægterne da det ikke findes...)

Godkendelse af ændrede vedtægter for klubben
Niels Hansen og Leif ABC Hansen har revideret vedtægterne.
Disse blev gennemgået her på generalforsamlingen, og med enkelte rettelser blev vedtægterne
vedtaget.
Vedtægterne lægges ud på klubbens hjemmeside.

Eventuelle forslag
Der var ikke fremkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Inge Hjort Hansen og Peer Vindeløv var på valg.
Begge blev genvalgt.
Inge fortsætter som kasserer, Peer som formand.
Som suppleant fortsætter Leif ABC Hansen

Valg af revisor og revisorsuppleant
Henning Laursen blev genvalgt som revisor
Der var enighed om at slette begrebet 'revisorsuppleant' fra vedtægterne.

Eventuelt
Ove Pedersen, klubbens æresmedlem, er afgået ved døden.
Vinterbanerne: Vi har ud over onsdag også rådighed over banerne mandage 14-17. Men her er
ikke meget fremmøde. Klubbens medlemmer opfordres til at udnytte de muligheder der er.
Start på udendørs-sæsonen: Afhænger af vejret.
Vejret: Var sidste år dårligt, med en del aflysninger i sommerperioden. Man kan jo overveje at
spille indenfor om onsdagen hvis udendørs-spillet om tirsdagen aflyses.
Toiletrummet ved sommerbanen er noget nedslidt. Men der er bedre faciliteter inde i hallerne.
Peer tager toiletforholdende op til brugerrådsmødet.
Deltagelse i stævner: Peer sender modtagne invitationer ud til alle medlemmer. Deltagelse i DGI
turnering er som altid en mulighed. Skal der stilles med faste hold? Undersøges af Peer når
invitation fremkommer.
Medlemstallet: Klubben har fået 4 nye medlemmer. Og det er nok hvad der er plads til på
vinterbanerne. Så det er udmærket.
Sociale arrangementer: Leif er tovholder: Bowling er under overvejelse. I Hillerød eller Tårnby Henning Rasmussen undersøger Tårnby. DGI byen er også en mulighed.

Dirigenten
takkede afslutningsvis forsamlingen for god ro og orden.

