
Søllerød Petanqueklub – bestyrelsesmøde 24/2 2019 kl 18 
 
Fremmødte: Peer Vindeløv, Lizzie Dyrlev, Inge Hjort Hansen, Niels Hansen, Morten Bøgh 
(referent), samt vor suppleant Leif A B C Hansen,. 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

2. Bestyrelsesmedlemmer ?  

Morten genopstiller ikke til bestyrelsen. Dermed mangler en sekretær fremover. Der er to 
problemer i det:  

(a) Vedligeholdelse af hjemmesiden (sollerodpetanque.dk):  

 Her blev diskuteret to løsninger (som ikke udelukker hinanden):  

Man kunne danne en facebook-gruppe (Søllerød Pentaque Klub) hvor 
bestyrelse og andre medlemmer kunne lægge informationer, billeder, 
videoer etc. ind. Fordelen er at det er meget nemt at gå til. Ulempen at 
ikke alle medlemmer er på Facebook – og ikke alle ønsker at være på 
Facebook. Det er måske heller ikke det ideelle sted at have vedtægter 
og referater liggende. 

Leif kører en hjemmeside for Lyngby Senior, i et værktøj som er 
væsentligt nemmere end den (teknisk noget rodede) hjemmeside vi har 
i petanque-klubben. Det lyder som et godt oplæg at Leif overvejer en 
tilsvarende løsning for petanque. (Se http://www.lyngby-seniorkor.dk/) 

(b) Skrivning af referater mv.: 

Der er ingen i den nuværende bestyrelse som brænder for opgaven. Dvs. det er op til 
generalforsamlingen at finde en løsning. 

3. Status over året der er gået, er der noget vi skal forsøge at ændre ?  

Jamen det et er gået fint. Fint fremmøde, også på vinterbanen. Af (mindre) problemer bør 
nævnes: 

Bagvæggen til vinterbanen bør males 

Pentanque-klubben burde markere sig mere i vinterlokalerne – ligesom 
skydeklubben: Få noget op på væggene. 

Plankerne som begrænser banerne, er skæve 

Planen angående disse punkter er at Niels og Peer holder et møde med Rundforbi stadium 
desangående. 



4. Økonomisk status samt godkendelse af regnskab.  

Der er underskud i år. Men god kassebeholdning. Enkelte punkter i regnskabet kan sættes 
lidt klarere op inden godkendelse og fremlæggelse for generalforsamling. 

5. Afholdelse af generalforsamling slut marts...Dato og hvor ?  

Generalforsamling afholdes onsdag d 27/3 i klublokalerne på Rundforbi. Mad som sidste 
år, dvs fra Stadion-cafeteriet. 

6. Hvornår rykker vi udendørs   

Det gør vi 7. maj. Med grill og hyggeturnering  

7. Spilledag skifter fra onsdag til tirsdag når vi går udendørs 

Ja, som sædvanligt. Bemærk at udendørsbanerne er til rådighed hele ugen. Så det er frit 
frem med andre fremmøder. Evt. kunne overvejes fredag formiddag som lidt mere officielt 
ekstra mødetidspunkt. 

8. Hvem står for det praktiske til generalforsamlingen ?  

Det gør Niels og Peer 

9. Klubhuset skal rengøres... Hvem melder sig?  

Generalforsamlingen må løse problemet. 

10. Eventuelt 

Intet at bemærke ud over stor tak til Inge – igen, igen – for gæstfrihed og hyggeligt 
værtsskab. 

 


