
 

 

Ref. Best. Møde 6. september 2022 
 

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

 

Fraværende:  Povl 

 

Pkt. 1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 8.8.22 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

DGI:    DGI overvejer at udsende et spørgeskema, om hvad holdlederne synes om den måde 6-

mandsholdene opstilles nu, til 6 mands kampe. 

 

DGI besluttede (Brian & Lena blev sendt udenfor døren under beslutningen) at de gerne ville spille 

vintertræning i Vores hal i perioden 24.10.22 - 17.12.22 på 3 baner på mandage kl. 18:30 – 21:30. 

Vi kan godt selv spille samtidigt. 

 

DPF:  Der skal være møde vedr. ny sommerlandsturnering d. 26.9 kl. 18:30 i Karlslunde. Der er 2 

pladser og Jan deltager som den ene og vil prøve at få en anden med også. Vores holdning er, at det 

er ok, at holdet reduceres fra 7 til 6 spillere. Ligeledes er det ok, at der kun er 2 kampe  

(i stedet for 3) pr. dag. Det vil fremover være opdelt i et øst hold og et vest hold, så rejsetiden 

reduceres. 

 

DIF & Fælleskontoret/KTIS 

Intet at bemærke. 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

a) Hallen – C-J oplyste, at der er kommet overvågning op.  Skiltet Vestamager Petanquehal 

bliver evt. rettet til Vestamager Petanquecenter.   

Der er ikke gjort noget ved fugten i siderummet og der mangler flere andre ting, før hallen 

er endeligt færdig. 

Café Feven har fået en ny kok, der bl.a. vil offentliggøre en madplan for 1. måned af 

gangen.  

Vi besluttede at holde årets afslutningsfest d. 5. november i Café Feven. 

b) Brian & Povl havde udarbejdet GDPR for P96 – det består af ”Privatlivspolitik for Amager 

P96 – Tårnby”, ”Fortegnelse over behandling af personoplysninger i Amager P96” samt 

”Databehandleraftale P96” - et fint stykke arbejde, der vil blive lagt på Vores hjemmeside. 

c) Opfølgning spiller/halmøde >Visioner for P96. Den overordnede konklusion var, at bolden 

blev spillet tilbage til bestyrelsen og der er derfor planlagt et nyt bestyrelsesmøde den 

14.9.2022 til behandling af emnet.   

 

Pkt. 4. Regnskab for perioden 

Blev taget til efterretning med en bemærkning om, at der så vidt vi kan se nu, vil blive en 

budgetoverskridelse på ca. 25.000 kr. ved årets udgang. Hertil skal bemærkes, at vi har været nødt 

til at købe en del ting til Vores nye hal 

 



 

 

Pkt. 5.  Tilføjelser – diverse 

Vi aftalte, at nuværende deltagere i kaffeordningen som har betalt kr. 100,- vil kunne fortsætte i 

ordningen for kr. 50,- ved næste fornyelse, pga. en lukning af hallen i en periode.  Nye medlemmer 

betaler kr. 100,- 

Der mangler hjælpere til at køre klubmesterskaberne igennem og Brian vil skrive ud til 

medlemmer og bede om hjælp hertil. 

 

 

 

Pkt. 6 Næste mødedatoer er følgende:   10.10 & 7.11   Begge mødetidspunkter er kl. 19 

 

Der er 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 


