
 

 

Ref. Best. Møde 8/8 2022 
 

Mødedeltagere:  Brian, C-J, Jan, Povl, & Anne Lise  

 

Fraværende:  Lena 

 

Pkt. 1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 21.6.22 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

DGI:    Næstkommende DGI udvalgsmøde holdes i P96 mandag d. 22.8.22. 

 

Fælleskontoret/KTIS 

Anne Lise deltager i ”Frivillig fredag” hos Tårnby kommune d. 30.9.22  

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

a) Hallen – C-J oplyste, at der ikke er nogen nyheder endnu. 

b) Opfølgning Grillpetanque – det var en dejlig dag, dog sluttede den med nogle unge 

menneskers chikane 

c) Klør 5 – afholdes i Vores hal den 8. & 9. oktober 2022, 18 & 19 marts 2023 og 25. & 26. 

marts 2023. 

d) Klubmesterskaber afholdes d. 24. & 25. september samt 1. oktober 2022. Brian spørger 

Lena, om hun vil være tovholder. Ligeledes udsender Brian en opfordring til medlemmerne 

om at hjælpe til. 

e) Opdatering af vedtægter – C-J vil se på dem og kontakte relevante personer mhp. hjælp 

hertil. 

f) Behov for sanering af hjemmeside – Brian kontakter Webmaster. Mht. Vores Facebook 

side, blev Jan indsat som administratorer sammen med Brian. 

g) Flagstang – og flag er bestilt og nogle medlemmer har tilbudt deres hjælp til opsætningen 

h) P96 aktivitetskalender – på bestyrelsens webmail, er der en kalender, der evt. kan bruges 

til at vise klubbens aktiviteter.  

 

Pkt. 4. Regnskab for perioden 

Vi talte om, at til kontrol af, om vi overholdt budgettet eller ej, så ville det være en god idé, at større 

tilgodehavender/skyldige beløb, blev indeholdt/oplyst i perioderegnskabet. Som det er nu, kan vi 

ikke se, om vi følger budgettet eller om der er afvigelser.  

 

Pkt. 5.  Tilføjelser – diverse 

Afslutningsfest - Lena har talt med Papillon mht. ledige datoer til afholdelse af årets 

afslutningsfest, og der er ledigt d. 29.10 – de har ingen ledige weekender i november. Vi kan evt. 

holde festen i Vores nabohal i restauranten – det kan afklares efter d. 17/8 2022, hvorefter vi kan 

tage stilling til dato for afholdelse.  

 

SLT kamp d. 20/8 - Brian taler med Lena om, hvorvidt der skal tilbydes kaffe, the, vin mv. og evt. 

tilbyde spillerne, at de kan købe mad 



P96’s CVR nr.  - C-J påtager sig at ændre oplysningerne på CVR’s hjemmeside, så adressen mv. 

bliver korrekt. 

 

Post - Vi aftalte, at Halmanden fortsat skal modtage Vores post 

 

Årshjul – Vi talte en del om fordelen ved at have et Årshjul, så vi ved hvad der venter forude. 

Brian har påbegyndt det, men kunne fortælle, at det er et ret stort arbejde at få det hele med. Han 

arbejder videre på sagen- 

 

 

Pkt. 6 Næste mødedatoer er følgende:   6.9 – 10.10 – 7.11   Alle mødetidspunkter er kl. 19 

 

Der var forslag om følgende mødedatoer, som skal aftales senere: – 10.12 2022 samt 9.1 2023. 

 

Tidspunktet d. 10.12 er åbent indtil videre, da vi først skal holde bestyrelsesmøde og efterfølgende 

julefrokost. 

Den 9.1.23 er mødetidspunktet kl. 19. 

 

 

Referent: Anne Lise Braat 


