
 

 

Ref. Best. Møde 10. oktober 2022 
 

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

 

Fraværende:  Ingen 

 

Pkt. 1.  Referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet af 6.9.22 blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Gennemgang af indkommen post 

DGI 

DPF:   

DIF 

Intet at bemærke. 

 

Fælleskontoret/KTIS 

Udviklings/initiativpuljen – Vi besluttede, at søge et tilskud fra Folkeoplysningspuljen i Tårnby 

Kommune til indkøb af bannere o.a. materialer P96 kan få glæde af. 

 

Pkt. 3 Gennemgang af nye og kørende sager 

a) Hallen – C-J oplyste, at nogle mindre ting vedr. hallen – f.eks. problemer med wc-døre mv. 

– ville blive ordnet af Tårnby Kommune. Der var ikke klarhed over, hvorvidt navnet på 

hallen bliver ændret fra Vestamager Petanquehal til Vestamager Petanquecenter. 

 

Brian foreslog, at hunde på arealet, skal føres i snor pga. diverse efterladenskaber. Det er 

forbipasserende, der har hunde med. Vores gamle skilt ligger hos hal-folkene og vi vil bede 

dem om at sætte det op igen. 

 

Et medlem har tilbudt, at vi kan låne hans pladevibrator til forbedring af banerne. Vi er 

glade for tilbuddet og vil evt. bruge det senere. Vi talte også om, evt. at få skærver på 

en/nogen af banerne, så vi også kunne øve os på den type baner.  

 

Brian konstaterede, at der var en del cigaretskod inde i hallen.  Rygning i hallen er forbudt, 

og vi aftalte, at holde øje med hvem, der har den adfærd, så det kan blive stoppet. 

 

Vi bruger meget vand og nogle haner lukker meget langsomt – problemet skal undersøges. 

 

b) Orientering om møde i DPF – Jan informerede om, mødet vedr. Sommerlandsturnerin-

gen. Det var hans opfattelse, at de små klubber syntes, at de foreslåede strukturændringer 

var ok, hvor imod de store klubber ikke var helt tilfredse.  Mht. økonomien var det Jan’s 

opfattelse, at den ville forblive uændret. Afviklingen af kampene hen over sommeren vil 

måske blive afviklet over 5-6 weekender i stedet for de nuværende 7 weekender. Generelt 

var det Jan’s opfattelse, at der overordnet set, ikke vil ske nogen ændringer, men der havde 

været en fin dialog på mødet.  

 

 



c) Opfølgning af Sportslige Visioner for P96. Vi gennemgik et af bestyrelsen udarbejdet 

notat med baggrund i det spillermøde, vi havde tidligere på året. Vi besluttede at indkalde 

holdledere til et ”Spillermøde” d. 8. november 2022, kl. 19. 

 

Vi talte også om, at vi skal finde ud af, hvorledes/ hvem der skal tage sig af nye spillere, der 

kommer i klubben, så de føler sig velkomne. 

 

d) Kommunikation i Klubben – Brian bragte emnet op, fordi både han og andre har 

observeret/modtaget klager over, at tonen - medlemmer i mellem - ikke altid var lige venlig.  

Vi diskuterede det en del og blev enige om, at bestyrelsen skal foregå med et godt eksempel 

og således prøve at påvirke ånden generelt, således at høvisk tale er i højsædet. Er der 

medlemmer, der ikke forstår budskabet, så må en repræsentant for bestyrelsen tale med 

vedkommende. 

 

e) Opdatering af vedtægter – intet nyt 

 

f) Klubafslutning, julepetanque mv. – Det blev aftalt, at vi d. 5/11 2022 holder Vores 

klubafslutning i Café Feven. Herunder besluttede vi, at genindfører hædring af Årets spiller 

og Årets medlem.  

 

Julepetanque bliver afviklet d. 4.12.2022 i stil med tidligere år, og bestyrelsens julefrokost 

bliver holdt i forbindelse med december bestyrelsesmødet d. 10.12.2022 

 

Pkt. 4. Regnskab for perioden - Blev taget til efterretning med en bemærkning om, at hvis der 

ikke kommer overraskelser, så vil der 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 – Det blev bemærket at, Facebook popper op på Vores hjemmeside, 

når man ”klikker” på ”Klubmesterskaberne for 2022” – Brian taler med webmaster herom. 

 

Anne Lise fortalte, at hun havde deltaget i et arrangement vedr. fejring af årets frivillige i Tårnby 

kommune.  Et meget hyggeligt arrangement, hvor det bl.a. blev oplyst i en tale, at C-J var en af de 

frivillige i kommunen, der var blevet indstillet til prisen. 

 

DGI afholder (i Vores hal) træningsdage for alle medlemmer i deres regi – på mandage fra kl. 

18:30 – 21:30, i perioden 24.10.22 til 12.12.22. Vi skal være tilstede på samtlige datoer og fordelte 

”vagterne” i mellem os, så der kan blive åbnet/låst, brygget kaffe mv.  

 

Kulturnat – vi talte om, hvorvidt det ville være relevant, at holde åbent på Kulturnatten fremover. 

Vi aftalte, at tænke over det. 

 

Pkt. 6 Næste mødedato d.  10.12 kl. 13.  

 

 

Referent: Anne Lise Braat 


